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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny , Bull. of the Hungárián Oeol. Soc. (1981) 111. 1—18

Hazai karsztterületek negyedkori és pliocén

Vertebrata leletanyagának kronosztratigrafiai

értékelése*

Szöör Gyula

(7 ábrával, 4 táblázattal, 4 táblával)

Összefoglalás: A szerz termoanalitikus (derivatográfiás) módszerrel végezte
el a magyarországi karsztterület quarter és pliocén Vertebrata fosszilis anyag összetételi

vizsgálatát. Megállapította, hogy az adott földtani és szisztematikai keretben, a csont-

anyag alacsony hmérsékleti tartományban eltávozó izzítási vesztesége (az ún. (A B)-

paraméter) és az anyagbeépülésre utaló fosszilizációs koefficiens (Fk-paraméter) szoros

korrelációban van a beágyazás idejével. Ezt a megállapítást mint kormeghatározási
lehetséget felhasználva, elvégezte a legfontosabb lelhelyek kronosztratigrafiai érté-

kelését.

A dolgozat összefoglalja a karsztterületen lejátszódó fosszilizációs törvényszersége-
ket, és az új derivatográfiás kormeghatározás eddigi eredményeit.

Bevezetés

Jean Chat/tve a közelmúltban foglalta össze Eurázsia quarter és neogén
szárazföldi biosztratigráfiai vázlatát (Chalzne et al., 1974). A szerz ismerteti

az egyes országok klasszikus Vertebrata lelhelyeinek korrelációját, a palino-

lógiai és gerinces szukcesszió változásán alapuló klímaoszcillációt, az evolúció

(adaptív radiáció, migráció) fbb eredményeit és történését, a magnetosztra-
tágráfia és abszolút kronológiai adatokat.
A hazai gerincespaleontológia nemzetközileg kiemelked jelentségét szem-

lélteti, hogy a Magyarországon leírt faunafázisokra, komplexumokra, szintekre

alapuló biokronológiai taglalás és nevezéktan képezi Chaline összefoglalása

egyik legfontosabb alapját.

E sorok szerzje téziseiben (SzöR, 1979) foglalta össze paleobiogeokémiai
kutatási eredményeit. A fossziliakutatás új lehetségeit keresve, bizonyította,

hogy kiválaszthatók olyan üledékes fáciesterületek, amelyek keretében a
fosszilia anyag kémiai és strukturális összetétele az eltelt id függvényében tör-

vényszeren változik. A fosszilizáció így fizikai, kémiai mérszámokkal meg-
fogalmazható, és a paraméterek azonos szisztematikai és litológiai keretben
kronometriára használhatók. Az összefoglaló igény biosztratigráfiai szintézis,

és a több éve végzett paleobiogeokémia alapkutatás eredménye, az ismerte-

tésre kerül kronosztratigráfiai értékelés.

• A témát kandidátusi értekezésének vitáján ismertette, 1980. I. 29-én

1 Földtani Közlöny
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Mintaanyag és módszer

A vizsgált Ophidia indeterminata csigolyaszegmentum mintasorozat a hazai
karsztterületrl származik. A csontok minden esetben vöröses színárnyalatú

terra rossában ágyazódtak be és fosszilizálódtak. A karszthasadékok, üregek
területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti.

A kormeghatározásra vonatkozó módszertani eljárást a korábbiakban rész-

letesen ismertettük (SzöR, 1979; Ször et Kordos, 1980), itt csak ezt össze-

foglaljuk.

Számos mszeres analitikai eljárást összehasonlítva (Ször, 1971) a termo

-

analitikai módszert választottuk a csontanyag összehasonlító vizsgálatára. A
2. ábra típuspélda a minták Derivatograph (MOM, Hungary) mszerrel tör-

tén elemzésére. A DTA-, DTG-, TG-görbék együttes értékelése alapján a

következ ún. derivatográfiás paraméterek állapíthatók meg.

A = gyenge kémiai erkkel kötött víztartalom,

B = a platina mintatartó által katalizált szervesanyag kiégés, összegük az

ún. (A -|-B)-paraméter.

C = karbonátok hdisszociációjából eltávozó széndioxid,

A = összes anyagveszteség 1000 °C-ig,

(\ +’B)
Fk = fosszilizációs koefficiens, számított érték = — —

,

C-fB
D = agyagásványokból eltávozó vízmennyiség.

Minden esetben elvégeztük a csontok harántmetszeteinek struktúraelemzé-

sét és a beágyazódó üledékek derivatográfiás vizsgálatát.

1. ábra. A quarter és pliocén lelhelyek vázlatos ismertetése. 1. Bakony hegység: Rigó-lyuk, 2. Sümeg-IV., 3. Pilis

hegység Békásmegyer, 4. Hosszú hegyi zsomboly, 5. Bükk hegység: Kó-lyuk, 6. Aggteleki-karszt : Baradla barlang,

7 Nagvoldali zsomboly, 8. Osztramos, 9. Por-lyuk, 10. Kköz, 11. Csontos barlang, 12. Zöld barlang, 13. Budai-hegy-

ség: Vár barlang, 14. Villányi-hegység: Villány-6., 15. Bállá barlang

Fig. 1. Schematical layout of the Quaternary and Pliocene fossil locaMies. 1 . The Bakcmy Mts.: Rig^yuk, 2. 3ümeg-lV

.

3 The Pilis Mts.: Békásmegyer, 4. The Hosszúhegy karst pit, 5. The Bükk Mts.: K-lyuk, 6. The Aggtelek Karst

Baradla cave, 7. the Nagyoldal karst pit, 8. Osztarmos, 9. Por-lyuk, 10. Kköz, 11. Csontos cave, 12. Zöld (Green)

cave, 13. the Buda Hills: Vár cave, 14. The Villány Mts.: Villány-6, Bállá cave
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2. iibra. Az Osztramos-7 lelhely 0pitidia csigolyáinak derivatograinja

Fig. 2. Derivatogram of Ophidia vertebrae írom the locality Osztramos-7

°C

I*

3. ábra. Az Osztramos-7 lelhely üledékeinek derivatogramja

Fia. 3. Derivatogram of sediments from the locality Osztramos-7
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Eredmények

a) A derivatográfiás paraméterek és a biosztratigráfiai idrend korrelációja

A holocénre vonatkozó kutatásunk (Ször et Kordos, 1981) bizonyította,
hogy a derivatográfiás paraméterek közül az (A +B)-paraméter matematikai-
lag megfogalmazható kapcsolatban van a beágyazás idejével (B. P. évekkel).
A fosszilizációs koefficiens (Fk) határértéke (Fkkrit )

alapján eldönthet, hogy
a leletanyag felhasználható-e kronometriára.

A quarter egészére és a pliocénre vonatkozó értékelés els fázisa volt, a ko-
rábban megállapított törvényszerség további elemzésére. Ezért egy bio-
sztratigráfiailag és koradatokkal optimálisan jellemzett lelhelysorozat minta-
anyagának részletes értékelésére került sor. Ennek összefoglalása a követ-
kez:

Osztrarnos-1

A lelhely kora középspliocén, az esztramontiumnak elnevezett biozónát képviseli
(Jánossy, 1972a). Chaline beosztása szerint kora: 4,5 • 106 év.

Derivatográfiás paraméterek: A = 2,98%, B=l,92, 0 = 15,53%, Fk = 0,124,
A + B = 4,90% E = 20,43% (Átlageredmények, Ször, 1979).

Osztramos-

7

A lelhely rétegtanilag a plio-pleisztocén határra („alsóvillafrankai”) a csarnótai és
beremendi szintek közé tehet (Jánossy, 1972b; 1973a). Chaline beosztása szerint
kora: 3,0 • 10® év.

Derivatográfiás paraméterek:, A = 3,40%, B = 3,07%, C = 10,03%, Fk = 0,645,
A -(- B = 6,47%, E = 16,50% (Átlageredmények, Ször, 1979).

Osztramos-3
Alsópleisztocén, felsvillányi („középs villafrankai”), tárnái szint (Jánossy, 1970;

Jánossy et Meuxen, 1975). Chaline beosztása szerint kora: 2,5 • 10® év.

Derivatográfiás paraméterek:, A = 3,52%, B = 3,16%, C = 7,62%, Fk = 0,877,
A B = 6,68%, £ = 14,30% (Átlageredmények, Ször, 1979).

Osztramos-2 és -8

A fiatalabb alsópleisztocén betfia szakaszba sorolandó („felsvillafrankai”, „günz-
mindel”) Jánossy (1972c) szerint. Az Osztr.-2. mintaanyaga valamivel fiatalabb az
Osztr.-8-nál (Jánossy et Kordos, 1977). Standardként a két lelhely átlagát használtam.
Chaline beosztása szerint kora: 1,9 10® év.

Derivatográfiás paraméterek:, A = 3,60%, B = 3,47%, C = 3,67%, Fk = 1,926,

A + B = 7,07%, E = 10,74% (Átlageredmények, Ször, 1979).

Vülány-6
A biharium faunakomplexum, templomhegyi szakaszába sorolja Kretzoi (1956), a

„mindel-elster F’-gyel hozható kapcsolatba (Kretzoi, 1969) Chaline szerint kora:

6,0 • 105 év.
Derivatográfiás paraméterek: A = 6,74%,, B = 2,61%, C = 3,80%, D = 2,61%,

Fk = 1,459, A -f- B = 9,35%, E = 13,15% (Átlageredmények, Ször, 1975).

Vár-barlang
A budai Várhegy mésziszapjából JÁNOSSY (1969) által határozott faunaegyüttes, a

felsbihari alemelet tarki I és vértesszllsi I— II lelhely anyagával azonosítható.

Kretzoi et Vértes (1965) vértesszllsi faunaszintjével Kretzoi (1969) analogizálja,

,,mindel”-el hozható kapcsolatba. Chaline beosztása szerint kora: 5,0 • 105 év.

Derivatográfiás paraméterek:, A = 5,02%, B = 4,35%, C = 7,02%, Fk = 1,335,

A -f- B = 9,37%, E = 16,39% (Átlageredmények, Ször, 1975).
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Kköz- 1 és-2

A felstárkányi Kköz nev szurdok teljesen kitöltött karszthasadékának 1. és 2. jel
rétegébl gyjtött Ophidia indet. csigolyákat Kordos László 1974 évben bocsátotta
rendelkezésemre. Mindkét rétegbl felspleisztoeén (a ,,riss-würm interglaciális’í-sal kap-
csolatba hozható) maradványegyüttes került el, amely azonosítható Kretzoi (1969)
4. (névtelen) faunakomplexumának, siitti szakaszával (Kordos, 1979). A sütti szakasz
kora Chaline beosztása szerint: 1,0 • 105 év.

Derivatográfiás paraméterek: A = 6,64%, B = 4,46%, C = 4,10%, Fk = 2,707,

A + B = 11,10%, E = 15,20% (Átlageredmények, Ször, 1975).

Kköz-4
A felstárkányi Kköz nev szurdok 4. jel karsztüregébl gyjtött faunaegyüttest

Kordos (1979) a felspleisztoeén Tata-fázisával azonosítja (és a ,,würm”-el hozza kap-
csolatba). A Tata-fázis abszolút koradata Kretzoi et Vértes (1965) szerint: 50 000 +
+ 2 500 BP. év (GRO 2538).

Derivatográfiás paraméterek: A = 6,43%, B = 7,38%, C = 7,86, Fk = 1,757,

A-f-B = 13,81%, E = 21,67% (Átlageredmények, Ször, 1975).

Á felsorolt eredményeket úgy egészítettem ki, hogy korábban már feldolgozott holocén
lelhelyek (Ször et Kordos, 1981) összes mérési adatát két csoportba átlagoltam. Az
idsebb lelhelyeket a 7 000 BP. évre súlypontoztam. A Baradla-barlang, Békásmegyer,
Hosszúhegv, Klyuk, Zöld-barlang átlagolt derivatográfiás paraméterei a következk:
A = 8,05%, B = 14,51%, C = 3,43%, Fk = 6,577, A + B = 22,56%, E = 25,99%.
A fiatalabb csoportot 1 000 BP. évTe súlypontoztam a recens minták, a Csontos-bar-

lang, Rigó-lyuk, Nagyoldal méréseredményei alapján. Az átlagolt derivatográfiás para-

méterek: A = 3,35%, B = 21,97% C = 0,50%, Fk = 50,640, A + B = 25,32%,
E = 25,82%.

Ezt az értékelést a 4. ábra foglalja össze, amin jól látható, hogy a derivato-

gráfiás paraméterek közül az (A -|-B)-érték folyamatosan csökken a földtani

idvel (Tabs ). A két érték korrelációját számítógépes feldolgozással vizsgálva,

az exponenciális, logaritmus és hatvány függvény alakú regressziós trendek
közül az utóbbi kett regressziós koefficiense kitnnek mondható (I— III.

táblázat). E két függvénykapcsolat alapján szerkesztett korrelációs egyenese-
ket az 5. és 6. ábra szemlélteti. A numerikus számításhoz a hatványfüggvényé-
bl az ismeretlent kifejezve:

Tabs = 103 *

28,483

(A +B)

5,3124

[év]

képletet javaslom az átszámításhoz.

A tíz standard pont fosszilizációs koefficiensét összehasonlítva azt tapasztal-

juk, hogy azok értéke fokozatosan csökkent az idvel. Mivel a holocén minták
esetében a fosszilizációs koefficiens mindig nagyobb, mint 4,0, a középs- és

felspleisztocén mintáké 2,4— 4,0 intervallumban állapítható meg, az alsó-

pleisztocéntl az érték 2,0-nél kisebb, a csontanyag elbírálásánál a következ
kritikus határértékek a jellemzk.
Holocén: Fkkrit = 4,0

Fels- és középspleisztocén: 2,0 < Tkkrit> 4,0.

Alsópleisztocén, pliocén: Fk krjt = 2,0

Azon méréseredmények esetén, amikor Fk > 4,0 a holocén finombeosztására
meghatározott összefüggéseket (Ször et Kordos, 1980) kell a számításhoz
felhasználni.

Jó példa erre a jósvafi Por-lyuk barlang 2. rétegébl gyjtött felspleiszto-

cén (,,riss-würm”, korai vaskor Jánossy et ab, 1972) Ophidia indet. csigolyák

elemzése.
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[ A*B]

5. ábra. A quarterre és pliocénre meghatározott logaritmus függvény alakú regressziós trend ábrázolása. J el ma-
gyarázat: 1.— 2. Holocén átlageredmények, a. Kköz-4, 4. Kköz-1, -2, 5. Vár barlang, 0. Villány-6, 7. Osztramos-2,

-8, 8. Osztramos-3, 9. Osztramos-7, 10. Osztramos-1 lelhelyek

Fig. 5. Representation of the logarthmic functional regression trend ohtained fór the Quaternary and the Plioeene.
Legend : 1— 2. Holocene average results, 3. Kóköz-4, 4. Kköz-1, -2, 5. Vár cave, (5. Villány -ti, 7. O.sztramos-2, -8,

8. Osztramos-3, 9. Osztramos-7, 10. Osztramos-1 localities

0*B]

6. ábra. A quarterre és pliocénre meghatározott hatvány függvény alakó regressziós trend ábrázolása (a pontok értel-

mezését lásd az 5. ábrán)

Fig. 6. itepresentation of the Iogarithmic functional regression trend obtained fór the Quaternary and the Plioeene-

fór the legend, see Fig. 5)

Derivatográfiás paraméterek (Ször, 1975): A = 7,80%, B = 10,70%, C =
= 3,40%, Fk = 5,44, Z = 21,90% (A +B) = 18,50%.
Tévesen, lia figyelmen kívül hagynánk az Fk-értéket és a quarter egészére

megállapított képlettel számítunk

Tab s
= 103

28,483 i

5 -
3124

18,50 )

= 9 900 év
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Korreláció és regresszió trend számítás. Exponenciális függvény alakó regresszió

Calculation of correlation and regression trends. Exponential functional regression

I. táblázat — Table I.

X
KP • (év)

TI
(A + B) T

1.0000 25.33000 14.76380 Korrelációs koefficiens: R = —0,83443
7.0000 22.56000 14.73850 Determinációs koefficiens : R3 = 0.69627

50.0000 13.81000 14.55850 Adatpárok száma: N = 10
100.0000 11.10000 14.35200 Regressziós koefficiens: B = 0.99971

500.0000 9.36999 12.80180 A regressziós (trend) egyenlet:

600.0000 9.35000 12.44120 Y = 14.768 -0.99971*

1900.0000 7.07000 8.58094 X egységnyi növekedésre vonatkoztatva a

2500.0000 6.68000 7.22897 változás relatív sebessége: —0.00029

3000.0000 6.47000 6.26653 százalékos sebessége: —0.029%
4500.0000 4.90000 4.08207

Korreláció és regresszió trend számítás. Logaritmus függvény alakú regresszió

Calculation of correlation and regression trends. Logarithmic functional regression

II. táblázat - TabU II.

X
103

• (év)

TI
(A + B) T

1.0000 25.33000 24.96220 Korrelációs koefficiens: R = — 0.97997

7.0000 22.56000 20.24580 Determinációs koefficiens: R* = 0.96035

50.0000 13.81000 15.48050 Adatpárok száma: N = 10
99.9999 11.10000 13.80050 Regressziós koefficiens: B = —2.42375

500.0000 9.89960 9.89960 A regressziós (trend) egyenlet:

599.9990 9.45770 9.45770 y = 24.96220 - 2.42375 • LN(X)
1900.0000 6.66390 6.66390
2499.990 5.99873 5.99873
2999.990 5.55683 5.55683
4499.980 4.57409 4.57409

Korreláció és regresszió trend számítás. Hatvány függvény alakú regresszió

Calculation of correlation and regression trends. Regression in form of power function

III. táblázat — TabU III.

X
103 • (év)

TI
(A + B) T

1.0000 25.33000 28.48300 Korrelációs koefficiens: R = —0.98429

7.0000 22.56000 19.74700 Determinációs koefficiens: R8 = 0.96882

50.0000 13.81000 13.63840 Adatpárok száma: N = 10

99.9999 11.10000 11.97010 Regressziós koefficiens: B = —0.18824

500.0000 9.36999 8.84138 A regressziós (trend) egyenlet:

599.9990 9.35000 8.54308 y = 28.48300 • K- 3 -'’ 33 *

1900.0000 7.07000 6.87669

2499.9900 6.68000 6.53045

2999.9900 6.47000 6.31012

4499.9800 4.90000 5.84641

hibás koradathoz jutunk. Mivel az Fk-értéke > 4,0, az (A +B)-érték < 23,6%
a holocén mintaanyaggal megállapított összefüggést (Ször et Kordos, 1980)

kell használni, tehát:



A palooblogeokömlal módszerre 1 történó kormeghatározás vázlata

Rketch of age determlnatlon by poleoblogeochemlcal method
IV. táblázat — Table IV.
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( 18 ,50)—33,86

Tabs = 102 • e
2,60 = 36 786 BP. év (±500 év)

a helyes idérték. Ez az adat Chaline pleisztocén idrendje szerint igen jól

használható.

b) A derivatográfiás koradat és a uC-év összehasonlítása

Az idskála ellenrzése céljából, illetve azért, hogy eldöntsem vajon az Ophidia indet.
taxonális csoporttól eltér aprógerinces fauna csigolyaszegmentumaival is elvégezhet-©
a korhatározás, elemeztem a répáshutai Balla-barlang anyagát. A Balla-barlang 14C-mód-
szerrel megállapított kora 20 100 + év (Groningen) (lásd Krolopp, 1978 összefoglaló
táblázatában).
A Talpa europaea, Arvicolidae sp. indet., Ochotona pusilla és Mustelidae indet. vegyes

csigolyák rleményének derivatográfiás paraméterei és koradata a következ:
A = 7,45%, B = 8,75%, C = 5,21%, Fk = 3,110, E = 21,41 és (A + B) = 16,20%.
Tabs = 20 041 BP. év (+ 500). Kitn egyezés tapasztalható a felspleisztocén („Mag-

dalenie-II”) B.P. (before present) koradatával.

c) Az osztramosi lelhelyek kronosztratigráfiai értékelése

A közelmúltban Jánossy et Kordos (1977) összefoglalta az Osztramos lelhely faunisz-
tikai és földtani ismereteit. A leletanyagból az Osztramos-4, -5, -12, -13, -14 jel feltárá-

sok Ophidia indet. csigolyáit elemeztem. A lelhelyekre átlagolt derivatográfiás paramé-
terek, és a derivatográfiás módszer alapján számított koradatok a következk:

Osztramos-4
A = 4,71%, B = 5,29%, C = 4,12%, Fk = 2,427
2 = U.12%, (A + B) = 10,00%,
Tabs

= 259 981 + (5 000 BP. év).

Osztramos-5
A = 4,18%, B = 5,29%, C = 5,85%, Fk = 1,619,

2 = 15,32%, (A + B) = 9,47%,
Tabs = 347 200 ± (5 000 BP. év).

Osztramos-14
A = 4,28%, B = 4,03%, C = 3,53%, Fk == 2,354,

2 = 11,84%, (A + B) = 8,31,

Tabs = 659 109 + (10 000 BP. év).

Osztramos-12
A = 4,36%, B = 3,43%, C = 3,11%, Fk = 2,505,
2 = 10,90%, (A + B) = 7,79%,
Tabs = 979 800 ± (

10 000 BP. év).

Osztramos-13
A = 3,14%, B = 3,14%, C = 12,69%, Fk = 0,495
2 = 18,97%, (A + B) = 6,28%,
Tabs

= 3 077 942 + (100 000 BP. év).

A koradatokat összehasonlítva Jánossy et Kordos (1977 p. 56) az Osztra-

mosi lelhelyekre megállapított rétegtani, biokronológiai sorrendjével, azzal

igen jó egyezést tapasztalunk. A szerzk a 4-es és 5-ös lelhelyeket feltételesen

(kérdjellel) a középspleisztocén Upponyi- és Templomhegyi-szakaszába so-

rolták a szórványleletek alapján. Az itt megállapított koradatok ezt a feltevést

igazolták, st bizonyítják, hogy a 4-es mintaanyag fiatalabb az 5-nél.
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Az Osztramos-12 és 14-es lelhelyeket a szerzk a Betfiai-szakaszba sorol-
ják, azonosan a CHALisrE-táblázaton szerepl 2. és 8. lelhelyekkel. Az itt meg-
állapított koradat bár fiatalabbnak ítéli a 12 és 14-es lelhelyet, érdemben alá-

támasztja, hogy a leletanyag az alsó- és középspleisztocén határ fauna-
együttese.

Ezek a koradatok a Betfiai-szakasz kronozóna idtartamáról is hasznos in-

formációt nyújtanak.
Az Osztramos- 13-as lelhely a települési rend és a Episoriculus tornensis

Jánossy (1973b) középspliocén alsó szintjét jellemz cickány koponya alap-
ján a legidsebb réteget képviseli a területen. Az itt meghatározott koradat ezt
részben alátámasztja. Az Osztr.-13 lelhely csigolyái a CHALiNE-táblázatban
szerepl Osztr.-l leletanyagnál több szerves anyagot tartalmaznak, ezért fiata-

labbnak minsíthetk.

d) A termoanalitilcai módszert kiegészít struktúraelemzés

A csontanyag szerves és szervetlen struktúrájának lebomlási folyamatát, az
egyes fosszilizációs fokozatokat mikroszkópos technikával is nyomon követ-
hetjük.

A karsztbarlangok és hasadékok üledékeiben lejátszódó fosszilizációs folya-

mat, nagyobb kronosztratigráfiai egységeken belül igen jellegzetes.

A holocén barlangi üledékekbl gyjtött csigolyák szöveti felépítése alig

különbözik egy recens megfeleltl. A 0— 7500 BP. éves csontokat elemezve az

látható, hogy függetlenül a lelhelyi, mikrofácies, taxonális (Ophidia indet. !)

eltérésektl, azoknak a csigolyáknak amelyeknek Fk-értéke > 4.0, struktúrája

ép és egymáshoz hasonló (I. tábla 1—2.). A holocén minták értékelése során
(Ször et Kordos, 1980) két lelhely esetében állapítottuk meg extrém lebom-
lást, amikor Fk < 4,0 volt. Ilyen esetekben kisebb-nagyobb rezorbeált üreget

figyelhetünk meg, a szélek felé fellazulás, porozitás tapasztalható (II. tábla, 1).

A pórusokat karbonátok, agyagásványok töltik ki lazán, ezek a csiszolatké-

szítés során kiperegnek.

A felspleisztocén csigolyaszövetek képe eltér az idsebb holocén mintáktól

is. Üregesebbek, lazábbak, porózusabbak, a szerves anyagot az épen maradt
struktúrák bels lokális részein figyelhetjük meg (II. tábla, 2 és III. tábla 1).

Ez egy köztes lebomlási állapot, amikor a csontszövetben az elrehaladt auto-

hidrolitikus folyamat ellenére, a kollagén még makromolekulák formájában is

kötdik. A középspleisztocéntól a szöveti struktúra mélyreható változását

tapasztalhatjuk. A csontszövet egésze porózus, fellazult (III. tábla, 2.) még
akkor is, ha a csigolyaszegmentum makroszkóposán jó megtartásúnak látszik.

A nagyítás értékét növelve, keresztezett nikolok közt látható a másodlagosan
beépült karbonát (IV. tábla, 1., világosabb foltok), párhuzamos nikolok közt

megfigyelhet az üregek szélén, hogy sötét gyr formájában itt koncentráló-

dik a protein autohidrolízis utolsó terméke a Biuret- és ninhidrin-pozitív oligo-

peptid-heteropolikondenzátum (IV. tábla. 2.).
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Következtetések

a) A fosszilizáciú törvényszerségei karsztkavernák quarter és pliocén üledékeiben

A csontanyag és beágyazó üledék összehasonlító elemzése után (SzöR, 1979)

összefoglalom a karsztbarlangok és hasadékok üledékeiben lejátszódó, nap-
jaintól a pliocénig nyomozható, fosszilizációs folyamat általános törvényszer-
ségeit. A konkrét földtani környezetre, idszakra, mintaanyagra vonatkozó
megállapításaimat az is biztosította, hogy a fosszilizáció témakörébl kitn
elemz és összefoglaló munkák jelentek meg (Thomas, 1950; Cook et ab, 1961;
Rolfe et Brett, 1969). Továbbá hasznosnak bizonyultak azok a közlemények,
amelyek a Vertebrata taxon változatos fosszilizációs lehetségeirl számoltak

be (Weigelt, 1925; Hoffman, 1958; Bergmann, 1963, Toots. 1965; Heller,
1966; Guthrie, 1967; Tong-Ytjn Ho, 1966; Lengyel 1964, 1967 etc.).

A csont mint biogén szerves-szervetlen heterogén rendszer az adott földtani

id során jellegzetesen átalakul. Az átalakulás lényege a kollagén minségi és

mennyiségi változása, jellegzetes csökkenése, illetve a struktúra fokozatos kar-

bonátosodása. fellazulása, agyagásványos szennyezdése. Ez a folyamat, az

állat elpusztulásától a feltárás pillanatáig, a küls környezet változó inten-

zitással érvényesül hatásaitól befolyásolva, idben törvényszeren megy
végbe. A beágyazó üledékek a legkorábbi ún. syndiagenetikus fázisban

(Fairbridge, 1966) a mikrofáciesenként változó ersséggel érvényesül geo-

kémiai hatások és mikrobiológiai lebontás, a klíma által befolyásolva, változa-

tos esetleg extrém fosszilizációs fokozatokat hozhatnak létre. A beágyazás
idejének elrehaladtával, folyamatos szedimentáció esetén, ezek a különbségek
kiegyenlítetté, a makrofáciesre vonatkozóan egységessé válnak, és a kollagén

autohidrolízisét, a struktúra változását esetleges drasztikus endogén és exogén
hatások (tzhely-hatás, hévforrás mködés) változtathatják.

Az egész fosszilizációs folyamat során a csontanyag kémiai integritása a vál-

tozások ellenére megmarad, mint quazi zártrendszer fokozataiban értékelhet.

A folyamatokat a 7. ábra szemlélteti.

b) A derivatográfiás és struktúra elemzéssel történ kormeghatározás vázlata, al-

kalmazásának lehetségei

A holocén mintaanyagon kidolgozott és quarter egészére, a pliocén végére

kiterjesztett paleobiogeokémiai elemzéssel történt kormeghatározás módszerét
a IV. táblázatban foglalom össze. A táblázat mint ,,határozókulcs” használ-

ható a karsztbarlangokból, üregekbl, zsombolyokból, hasadékokból feltárt

Ophidia indet. (nagy valószínséggel aprógerinces) csigolyaszegmentumok érté-

kelésére. A módszer használhatósága korlátozott. Csak a makrofácies sárga,

vörös, vöröses barna, karbonátos aleuritjából és mésziszapjaiból származó lelet-

anyag összehasonlítását teszi lehetvé, de kizárja az üledékbl elkerül
nagyobb, szivacsos állománnyal rendelkez csontleletek és fogak elbírálását.

Természetes, hogy eltér kzetfáciesbl (pl. löszbl) mintázott fossziliák elem-

zésére nem alkalmazható.
Az új eljárást nem tekintjük egyértelmen abszolút kronológiai módszernek.

A két l4C-abszolút korral történ egyezés nem ad tökéletes biztonságot, a két

eljárás idértékeinek korrelálásához. A 100 000— 4 500 000 éves intervallum-
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modellje

Fig. 7. Idealized model of fossilization taking piacé during continuous burial in the sedimeV
of karstic caverns

bán semmiféle gyakorlati kronológiai kontroll nem állt rendelkezésemre.

Viszont az elemzésnek minden adata kitn összhangban áll a gerinces szuk-

cesszió változása alapján meghatározott biokronológiai sorrenddel, annak id-
rendségét egzakt módon megfogalmazza. Tehát a módszert kidolgozva és ki-

terjesztve más makrofáciesek leletanyagára a quarter kronosztratigráfiai tag-

lalásának ilyen szempontú revíziója végezhet el. Új feltárások elemzésekor,

különösen hiányos, értékelhetetlen leletanyag esetén alkalmazása feltétlenül

javasolt.

A derivatográfiás paraméterek alapján meghatározott koradatokat célszer
a jövben más kormeghatározási módszerekkel kontrollálni. A legcélszerbb

volna az aszparaginsav eljárás (Bada, 1972, 1974; Bada et Deems, 1975,

Bada et al., 1973, 1974) alkalmazása.
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Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla — Plate I.

1. A Rigó-lyuk 2. rétegébl gyjtött Ophidia csigolya harántmetszete, 50 X
Transversal section of Ophidia vertebra from Bed 2 of Rigó-lyuk. X 50.

2. A Baradla-barlang BD lelhelybl gyjtött Ophidia csigolya harántmetszet, 50 X
Transversal section of Ophidia vertebra from Site BD in the Baradla cave. x50.

II. tábla — Plate II.

1. A Baradla-barlang BCF-2 lelhelybl gyjtött Ophidia csigolya harántmetszet, 50 X
The Baradla cave, transversal section of Ophidia vertebra from Site BCF-2 in the Ba-
radlacave. X50.

2. A Kköz-4 lelhelybl gyjtött Ophidia csigoly aharántmetszet, 50 X
Transversal section of Ophidia vertebra from the locality Kköz-4

III. tábla — Plate III.

1. A Kköz- 1 lelhelybl gyjtött Ophidia csigolya harántmetszet, 50 X
Transversal section of Ophidia vertebra from the locality Kköz- 1. X 50

2. Az Osztramos-1 lelhelybl gyjtött Ophidia csigolya harántmetszet, 50 X
Transversal section of Ophidia vertebra from the locality Osztramos-1. X50.

IV. tábla — Plate IV.

1. Jellegzetes plio-pleisztocén szöveti struktúra, karbonátbeépülés. Keresztezett nikolok
közt, 500 X
Characteristic Plio-pleistocene texture pattern, the building-in of carbonate. Between
crossed nicols, X 500.

2. Jellegzetes plio-pleisztocén szöveti struktúra, szerves anyag reziduum. Párhuzamos
nikolok közt, 1200 X
Characteristic Plio-Pleistocene texture pattern, residuum of organic matter. Plane-
polarized light, X 1200
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Chronostratigraphic interpretation of Hungárián karstic

Quaternary and Pliocene vertebrate finds

Gy. Ször

The composition study of Quaternary and Pliocene vertebrate fossil materials from
Hungary ’s karstic areas was carried out by a thermoanalytical (gravimetric) method.
The loss on ignition of the boné matériái in the low temperature rangé (the so called

A + B paraméter) and the fossilization coefficient suggestive of the incorporation of
substances (FK paraméter) was found to be, in the given geological and systematic frame,
in a close correlation with the time of burial. Using this statement as a possibility fór age
determination, the author carried out the chronostratigraphic evaluation of the major
fossil localities.

The regularities of fossilization in karstic areas and the available results of the new
derivatographic age determination are summarized.
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I. tábla — Plate I.

2
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II. tábla — Plate II.

2



S z ö r: Hazai karsztterületek negyedkori és pliocén Vertebrata leletanyaga 17

III. tábla — Plate III.

2 .

2 Földtani Közlöny
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Lamprofiros telérkzet a Komló- 173. sz.

kszénkutató fúrásban

Szilágyi, Tibor*

(4 ábrával, 5 táblázattal, 3 táblával)

A Zobákpuszta—Béta közötti út mentén, az andezitbányától K-re mélyült
az 1974. év folyamán a Komló-173. sz. fúrás. Célja e terület földtani viszonyai-

nak tisztázása, s a kszénkészlet feltárása volt. E cél érdekében mélyültek
korábban a K-170— 176. sz. fúrások, valamint 1975 során a K-174. sz. fúrás

is (1. ábra).

1. ábra. Áttekint térkép a Zobák DK-i területen mélyült fúrásokról

Fig. 1. Outline map showing the boreholes pút down in the Zobák SE area

A fenti négy fúrás közül csak a K-173 sz. fúrás harántolt lamprofiros telér-

kzetet. A fúrásban 85 m vastagságú miocén törmelékes képzdmények alatt

Honig Gyula adatai alapján 125 m a középsliász foltos mészmárga, 110 m az
alsóliász foltos márga, 35 m a fed márga, 180 m a fed homokk, s 455 m a
kszéntelepes összlet vastagsága. Az 1000 m mély fúrás 30 m-t tárt fel a fels-

triász törmelékes képzdményekbl.

* Eladta az MFX Déldunántúli Területi Szakosztályának 1980. jan. 29-i szakülésén.

2*
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A lamprofiros kzettelér a 245,00— 256,70 m között feltárt alsóliász foltos

márga rétegcsoporton belül, a dléssel megegyez síkban települ (2. ábra),

telérkomplexumot mindkét oldalon kalcitcsomós préselt márga (I. tábla 3., 5.),

majd márga határolja. A lamprofiros kzettest 250,00—253,40 m között
helyezkedik el, kétoldalról zöldesszürke szín agyagkbe ágyazódva. A telér

és a telérkísér agyagk alkotta együttesbe a felnyomulást követen alkáli

2. ábra. Lamprofiros telér a K-173 sz. fúrásban. Jelmagyarázat: 1. Mészmárga, 2. Márga, 3. Kzetlisztes márga,
4. Kalcitcsomós préselt márga, 5. Albitdiabáz, 6. Telérkísér agyagk augititlencsékkel, 7. Augitit, 8. Alkáli diabáz

Fig. 2. Lamprophyry dike in the borehole K-173. L e g e n d: 1. Calcareous mari, 2. Mari, 3. Süty mari. 4. Calcite*
speekled compressed mari, 5. Albite-diabase, 6. Argillite with augitite lenses associated with the dike, 7. Augitite,

8. Alkáli diabase

diabáz kzettelér nyomult, mely 255,20— 256,10 m között települ. Ez utóbbi
éles határvonallal különül el környezetétl, míg az elz a nagy memiyiség
kalcitzárvány mellett a telérkísér agyagk foszlányait, lencséit is tartal-

mazza. Az agyagkben elszigetelt foltokként megtalálható, elssorban a telér

közelében, a lamprofir anyaga (I. tábla 4.).
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A telérkomplexum kzeteinek petrográfiája

Telérkísér agyagk: világosszürke, zöldesszürke szín, rétegzetlen, kemény,
selymes fény, síkos tapintású. A rétegdléssel megegyezen, sávosan válta-

kozó, halvány színezdés figyelhet meg. A mikroszkópos vizsgálat szerint

ásványai: agyagásványok, klorit, kaiéit, analcim és más zeolit, titanit, szer-

pentin. A makroszkoposan észlelt sávozottság mikroszkoposan is azonosít-

ható és az anyag különböz fokú kristályosodásából ered. Három sávféleség

különíthet el:

— Kriptokristályos, fleg agyagásványokból, kevés pikkelyes kloritból, rom-
busz átmetszet kalcitból és szabályos hatszög rajzolatú analcim vázkris-

tályból (II. tábla 1.) áll. Ugyanitt max. 50 /un nagyságú titanit utáni,

csaknem opak pszeudomorfoza is elfordul.
— Mikrokristályos, agyagásvány, klorit, kaiéit, zeolit alkotja. Az agyag-

ásvány-klorit alkotta anyagban karbonátos, ill. zeolitos foltok találhatók;

a kristályok mérete max. 60 ym.
— Szintén mikrokristályos, agyagásvány-klorit anyagú. Itt ritkán foszlány-

szer megjelenéssel szerpentin roncsok (II. tábla 2.) is megfigyelhetk.
A vékonycsiszolati vizsgálatok kiegészítésére derivatográfiás és röntgen vizs-

gálatok készültek. A derivatográfiás vizsgálatot Pánczél Éva (OFKFV Köz-
ponti Földtani Laboratórium), a röntgen vizsgálatot Dr. Elek Sarolta
(Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványtani Tanszék)) készítette. (Segítsé-

güket ezúton is hálásan köszönöm.) A derivatogram alapján Pánczél É. do-

mináns mennyiségben montmorillonitot, 8— 10% mennyiségben kaolinitet,

12—19% kalcitot, igen kevés piritet határozott meg a kzetben. A röntgen-

vizsgálat montmorillonitot, kaolinitet, kalcitot, analcimot mutatott ki. Kvan-
titatív vizsgálat a montmorillonitra 28— 32%-ot, a kaolinitra 15%-ot, a

kalcitra 12— 15%-ot adott meg. ^
A három mintából készült kémiai elemzés alacsony Si0 2 (35,5—36,5%),

közepes A1 20 3 (8,2—10,8%), igen magas MgO (17,9—19,6%), magas H2
0~

(8,2—12,6%) értékei ugyancsak a montmorillonit nagy tömeg jelenlétére

utalnak.

A telérkísér agyagk kémiai összetételes

Chemical composition of the argillite country rock
I. táblázat — Table I.

1 2 3

O/
/o

SiO, 36,59 36,25 35,69

TiO, 0,36 0,07 0,33
Aj 3Os 8.20 10,87 10,76
F.’O, 1,69 1,49 1,91

FeO 2,28 1,42 1,42

MnO 0,12 0,14 0,13
MgO 19,60 19,30 17,95
CaO 9,17 13,20 16,12
Na,0 0,44 0,73 0,55
K.O 0,12 0,26 0,22

h 2o+ 12,63 10,42 8,28

H.O- 2,07 2,31 2,35

p3o5 1,44 0,16 0,39

SO, 0,42 0,10 0,18

CO, 4,26 2,57 3,29

99,39 99,29 99,57

Elemz: PÁNCZÉL É.
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A telérkísér agyagk nyomelemtartalma (félkvantitatív Jelleg)

Trace element content of the argillite country rock (semi-quant itat ive)

II. táblázat — TabU II.

1. 2. 3. 4 ' 5. 1. 2 , 3. 4. 5.

_ Mo
A

s

— — — — — ífb
B 10 1 5 30 i Ni
Ba 500 600 500 400 300 Pb
Be 1 3 2 3 1 Sb
Bi — — — — Se
Cd — — — — — Sn
Co — — — — — Sr 400 300 300 400 400
Cr — 30 50 30 10 TI
Cu 20 40 40 40 30 V 30 70 50 50
Ga 10 8 5 10 5 W
Ge — — — — — Zn — 50
Iu — — — — — Zr — 100 100 — —
La — — — — — T — — —
Hn 350 800 400 400 400

1. 245,60 ml 2. 247,00 m; 3. 253,20 ra! 4. 254,00 mi 5. 257.00 m.
Elemz: Kádas M.

Augitit: (I. tábla 1., 2., 4.) sötétszürke, fekete, finomkristályos, kevés por-
firos beágyazással. Fehér kaiéit — mely részben pszeudomorfóza anyaga — és

zöldesszürke agyagk, lencseszer betelepülést alkot. A betelepülések helyen-
ként lencsés rétegzettséget eredményeznek. A repedéseket fehér kalcit és

zeolit tölti ki.

Mikroszkóposán irányítottság nem figyelhet meg. A kzet összetétele,

szövete ersen inhomogén. Az összetétel így az elegyrészekre értékelinterval-

lummal adható meg. Megállapítható valamennyi vizsgált részlet esetében a
titántartalmú augit túlsúlya: mennyisége 39—44% közötti. Elfordul plagio-

klászmentes és plagioklászt tartalmazó részlet: a plagioklász mennyisége 0—
18% között változik. A plagioklászmentes részlet melilitet tartalmaz 9%
körüli mennyiségben. A melilit jelenléte a szilifikációs fok ingadozására, nagy-
mérv telitétlenségre utal. A két ásváhy eltér megjelenés. A plagioklász

(III. tábla 2.) intergranuláris szövetnek megfelel elrendezdés, míg a melilit

(III. tábla 3.) foltokban elkülönülve, kalcit társaságában jelenik meg.
Igen jelents mennyiséget érhet el lokálisan a kalcit, mennyisége 3— 33%

között változik. A kalcit egy része szerpentinnel együtt olivin utáni pszeudo-

morfózaként jelenik meg (III. tábla 1.). A plagioklász tartalmú foltokban a

titanomagnetit mennyisége 18 térfogat %-os értékig n.
A felsoroltakon kívül klorit, egirinaugit, titanit, apatit, zeolitok: analcim,

nátrolit, tremolit, bázisos kzetüveg, pirít azonosítható.

A plagioklász kristályok összetétele An64 _ 78 között ingadozik, ami labra-

dorit-bytownitnek felel meg. Az átlag 71,8 An%, a2V,=: 106,6. Ikeralkotás

egyszer (001), (010) és parallel [001], [010] törvények szerint gyakori.

A monoklin piroxének összetétele viszonylag szk intervallumon belül vál-

tozik. Valamennyi kristály kis mennyiségben tartalmaz Ti-t, melyre lilásbarna

színezdésük utal. Nagyobb kristályokon színzónásság is megfigyelhet.

A kristály magja világosabb ibolyásbarna, kifelé kissé zöldes árnyalatúak,

vagy kifakultak a zónák. Az ásványokat alkotó fbb kationok mennyiségi

arányai Ca36_ 50 Mg32_ 54 Fcg.^. A kation arányok alakulása alapján az ásvá-

nyok többsége endiopszid összetétel, kisebb gyakorisággal diopszid, szalit,

augit is elfordult. A színzónásság egyben összetételi zónásságot is jelöl.
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Zónás monoklin piroxének összetétel-változása

Variation of the composition of zoned monoclinic pyroxenes
III. táblázat — Table III.

y/c 2Vy A/c összetétel Ásványnév

Kristálymag 40 54 13 Ca,, Mg,0 Fe. Endiopszid-diopszid
1. sz. zóna 41 54 14 Ca, 5 Mg,„ Pe9 Kndiopszid-diopszid
2. sz. zóna 43 55 15 Ca„ Mg38 P®16 szalit

Kristálymag 44 54 17 Ca, s Mg,, Fe., augit-szalit

Szegély 44 58 15 Ca48 Mg3. Fe 10 szalit

Kristálymag 40 54 14 Oa43 Mgso Fe, endiopszid
Szegély 39 52 13 Ca„ Mg5 .

Fe. endiopszid

A III. táblázat szerint a színzónásságban kétféle tendencia érvényesül:
— A Ca alig változik, a Mg csökken és a Fe növekszik. A vastartalom növeke-

dését a küls, zöldes szín zónák jelzik.

— A Ca, Mg kissé növekszik, a Fe csökken, mely a kristályszegélyek kifakulá-

sával jár.

Az összetétel változása az els esetben a kristályosodás folyamán érvénye-

sül tendencia, míg a második eset utólagos folyamatok Fe-t mobilizáló hatá-

sát tükrözi.

A kristályok mérete a max. 1500 /nn-tl kristálykezdemények méretéig csök-

ken.

3. ábra. Az augitit monoklin piroxénjének összetétele. Jelmagyarázat: 1. Augitit, 2. Teschenit (Komló-Has-
mány), 3. Alkáli diabáz (K-173 sz. fúrás 255,20-256,10 m), 4. Augitdiabáz (Komló-Hasmány)

Fig. 3. Composition of the monoclinic pyroxene of augitite. L e g e n d: 1. Augitite, 2. Teschenite (Komló-Hasmány),
3. Alkáli diabase (borehole K-173, 255.20—256.10 m), 4. Augite-diabase (Komló-Hasmány)

(III. tábla 4.) jól azonosítható. Pontosabb összetételre az izotróp viselkedés,

ill. a kis kettstörés enged következtetni. A gehlenit [Ca2
Al(SiAl)

2
0 7

]-ákerma-

nit (Ca
2
Mg8Si

20) izomorf soron belül az ásvány az ákermanithoz közelebb álló

összetétel (kb. 60% Ák, 40% Ge).

A melilit 40— 60 ^m nagyságú, bázismetszetben xenomorf, harántmetsze-

tesen léces megjelenés. Ez utóbbin a melilitre jellemz „szegecses struktúra”
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Az augitit kémiai összetétele

Chemical composition of augitite

1 V. táblázat — Table IV.

1 2

Si02 34,68 34,09
TiO, 2,99 2,64
A120 3 10,99 11,55
Pea03 4.37 4,82
FeO 6,69 4,26
llnO 0,12 0,08
MgO 5,85 6,55
CaO 20,63 24,36
NajO 1,20 2,20
KsO 0,40 0,25
H,0 + 4,71 2,59

H„0- 0,28 0,28

p2o5 1,04 1,15

SO, 1,47 0.91

CO, 5,19 3,76

ci- — 0,11

100,59 99,60

1. 250.20 m Plagioklász tartalmú augitit, 2. 251, 30 m Melilit tartalmú augitit
Elemz: PAnczél É.

Az augitit nyomelemtartalma a 251,30 m-bl származó mintában

Trace element content of augitite in a sample from 251,30 m

Ag — Cr — Nb — TI —
As — Cu 60 Ni 30 V 100
B 1 Ga 10 Pb — W —
Ba 600 Ge Sb Zn 60
Be 1 In — Se — Zr 200
Bi
Cd —
Co —

La
Hn 400
ilo

Sn —
Sr 300

Y —

Az elemzés félkvantitatív jelleg.
Elemz: Kádas M.

(III. tábla 4.) jól azonosítható. Pontosabb összetételre az izotróp viselkedés,

ill. a kis kettstörés enged következtetni. A geklenit [Ca2Al(SiAl2)0 7 ]
áker-

manit [(Ca2Mg)Si0 7 ]
izomorf soron belül az ásvány az ákermanithoz közelebb

álló összetétel (kb. 60% Ák, 40% Ge).

Mind az augitdús telérkzetet, mind az azt bezáró agyagkövet zeolittal ki-

töltött litoklázisok harántolják. A zeolit indigókék, vagy varnásszürke inter-

ferenciaszín (2V
y = 44— 58° y/c = 0— 9°), optikai viselkedés alapján a leve-

les zeolitok csoportjába sorolható. Elfordult foltot alkotó zeolit is, mely rész-

ben a nátrolithoz hasonló, részben analcim.

Az augit túlsúllyal jellemezhet, földpát tartalmú vagy földpátmentes, föld-

pátpótlót (melilit) tartalmazó kzetre az augitit elnevezést alkalmazom.
Az augitit elnevezés nem újkelet, Doelter földpátmentes, vagy kevés

földpátot tartalmazó, uralkodóan bazaltos augitból, kis mennyiségben amfi-

bolból, magnetitbl álló telérkzetre alkalmazta. Ezt az elnevezést elfogadta

Rosenbusch, s A. Johannsen (1937 is. Johannsen kzettankönyvében a 13.

kzetcsaládba, a földpátdús kzetek csládjába sorolta, melyhez fonolit is tar-

tozik.
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A telérkzetek genetikája

A kémiai eredmények alapján kiszámított Niggli-értékeket a differenciáeiós

diagramon ábrázolva megfigyelhetjük az alkáli diabáz és az augitit elkülönü-

lését. Az augitit két elemzési eredménye, valamint a telérkísér agyagk elem-

zési adatai, a differenciáeiós diagramon külön csoportot alkotnak. A K-173
sz. fúrásban elforduló alkáli diabáztelér a mecseki essexitekkel szintén külön
csoportot alkotva különül el az augitittl. Mind a két csoport elkülönül a
hosszúhetényi típusú teschenittl.

A fentiekbl az következik, hogy az augitit nem sorolható a maiitokban
dús essexitekhez

,
hanem önálló csoportot alkot. Ugyanakkor genetikai rokon-

ság áll femi az augitit telérkzet és az azt kísér agyagk között. Az augititet

létrehozó magma, maradékmagmaként értékelhet. A telérkísér agyagk
ugyancsak magmás eredet: magnéziumdús olvadék hidratációjával képz-
dött. Szerepe hasonló lehetett a mafitdús magma felnyomulásakor, mint a
szerpentinité az ultrabázisos testek felszínközeibe jutásánál.

E maradékmagmából származó telérkzet egy színes ásványban szegényebb,

földpátdús magmás kzetnek, mint a differenciádé másik tagjának, képz-
désére enged következtetni. (Johannsen kzettanában a Doelter által leírt

augititet a fonolittal azonos kzetcsaládba sorolta.) A területen színes szilikát-

ban szegény, földpátdús kzetként leginkább a fonolit jöhet számításba.

Ugyanakkor területileg a két magmás test igen közel esik egymáshoz, ami
persze lehet véletlen is.

Véleményem szerint a K-173 sz. kszénkutató fúrásból elkerült dönten
monoklin piroxénbl álló, földpátmentes, vagy kis mennyiség földpátot tartal-

mazó telérkzet a fonolitot létrehozó magmatizmus maradékmagmáját kép-

viseli.

Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla — Plate I.

1. Augitit, titánaugitban dúsabb sötétebb és kalcitban, melilitben dúsabb világosabb
részletekkel, 250,60 m, nagyítás 0,6 X

Augitite with darker portions richer in titanaugite and lighter ones richer in melilite,

250,60 m, magnification 0.6 X
2. Augitit kalcitos-zeolitos repedéshálózattal, 250,60 m, nagyítás 0,6 X
Augitite with a calcitic-zeolitic System of fissures, 250.60 m, magnification 0.6 X
3. Agyagk, hintetten augititzárványokkal, 255,00 m, nagyítás 0,8 X
Argillite with disseminated augitite inclusions, 256,00 m, magnification 0.8 X
4. Telérkísér agyagk augitittesttel, 249,20 m, nagyítás 0,8 X
Argillite country rock with an augitite body, 249,20m, magnification 0.8 X
5. Kalcitcsomós préselt márga vetbarázdás csúszási felületekkel, 239,90 m, természetes

nagyság
Calcite-speckled, compressed mari with fault friction planes, 239.90 m, natural size

II. tábla — Plate II.

1.

Analcim vázkristályok, kalcit agyagásványos alapanyagban. Telérkísér agyagk,
253,20 m, nagyítás 110x

Analcite framework crystals in a groundmass consisting of calcite and clay minerals.

Argillite country rock, 253.20 m, magnification 110X
2. Szerpentin kristályroncs agyagkben, 253,20 m, nagyítás 110 X
Serpentine crystal rag in argillite, 253.20 m, magnification 110X
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3. Titanit kristály (nagyobb törésmutatójú) augititben, 251,30 m, nagyítás 110 X
Titatine erystal (of higher refraction index) in augitite, 251,30 m, magnification 110 X
4. Egirinaugit (nyúlt, sötétebb szín) és apatitkristályok augititben, 251,30 m, nagyí-

tás 110x
Aegirine-augite (elongate, of darker colour) and apatite crystals in augitite, 251.30 m,

magnification 110X

III. tábla — Plate Hl.

1. Olivin utáni kaiéit, illetve szerpentin és kaiéit anyagú pszeudomorfózák augititben,
251,30 m, nagyítás 110 X

Calcite or serpentine and calcite pseudomorphs after olivine, in augitute, 251,30 m,
magnification 110 X

2. Zónás porfiros plagioklász, az augitit plagioklász tartalmú részlete, 250,20 m,
nagyítás 30 X

Zoned porphvric plagioclase, plagioclase-containing part of augitite, 250,20 m, magni-
fication 30 X

3. Melilit-kalcit anyagú kzetrészlet augititben, 251,30 m, nagyítás 110x
Melilite-calcite rock portion in augitite, 251.30 m, magnification 110 X
4. ,,Szegecses struktúrájú” melilit augititben, 251,30 m, nagyítás 110

X

,,Melilite of pinned” structure in augitite, 251.30 m, magnification 110X
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LamprophjTic dike rock in the coal-exploratory borehole

Komló- 173

T. Szilágyi

The coal-exploratory borehole pút dovn east of the andesite quarry of Komló unco-

vered, within the Lower Liassic mottled mari (Fleckenmergel) group, a lamprophyric
dike hitherto unknown in the Mecsek rangé. Lving conformably within the 245,00—
256,70 m depth interval of the borehole, the dike complex is flanked by heavily compres-
sed, calcite-speckled maris. In the axis of the complex, between 250.00 and 253.40 m,
the dark grey to black porphvric lamprophyre rock is eonstituted predominantly by
titanaugite, in lesser amount by plagioclase, melilite, post-olivine calcite-serpentine

pseudomorph, aegirite-augite, titanite, magnetite, apatite and analcite. On both flanks

the dike is embedded in greenish-grey, light green argillite; at the contact between the

two both argillite fragments and magmatité bodies are incorporated in each other.

The argillite country rock consists, as show by thin section derivatographic and X-ray
analyses, overwhehningly of montmorillonite with which calcite and analcite are asso-

ciated in lesser quantity. Serpentine fragments could alsó be identified in thin sections.

Because of the more than 40% presence of monoclinic pyroxene and the only local,

low-quantity occurrence (a maximum of 18%) of plagioclase ,the lamprophyric rock

has been termed augitite, a term defined by Doelteb.
The genetic relationship between augitite and the associated montmorillonite-rich

argillite is evident from the Chemical analyses. At the same time, both differ quite distin-

ctly from the alkali-diabase dike intersecting the dike complex, from the essexite described

by T. Takáts (1933) and from the teschenite of Hosszúhetény. The dike-surrounding argil-

lite is a hydrated product of the magma of augitite. The augitite magma residue is a dif-

ferentiation pair of feldsparrich, poorly mafitic magmatité. Accordingly, it may be

regarded as a differentiated counterpart of the phonolite of the nearby Kövestet peak

representing a mafite-poor rock.
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I. tábla — Plate I.
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II. Tábla — Plate II.

1 . 2 .

3 4
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II í. tábla — Plate III.

3 4
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Wisser, W. A. ed.: Geological Xo-
menelature (Geológiai nevezéktan). Royal
Geological and Mining Society of the Xe-
therlands, Martinus Xijhoff, the Hague,
Boston, London 1980.

A szedimentológia terén jól ismert f-
szerkeszt közel száz szerkeszttársával
együtt felismerve azt a tényt, hogy a föld-

tani fogalmak nevezéktana egyre bvül és

az új ismereteket rendszerezni kell angol,
holland, francia, német és spanyol nyelven
új geológiai értelmez szótárt jelentetett

meg.
A könyv bevezetje hangsúlyozza, hogy

Hollandiában a földtani nevezéktannal
foglalkozó irodalomnak nagy hagyomá-
nyai vannak. E könyv is e hagyományokat
figyelembe véve készült.

Am 28 f részre tagolódik. Tematikája
a teljes földtani fogalomkört felöleli. A
szkebb értelemben vett geológián kívül
foglalkozik a geokémia, geofizika, paleon-
tológia, geomorfológia, talajtan, olajgeo-

lógia, oceanográfia, ásványok kutatása és

a mérnökgeológiai témakörrel is.

Egy-egy tárgykörön belül jól áttekint-
heten rendszerezi a fogalmak megadását.
A szedimentológia címszó alatt pl. a to-

vábbi f fejezetek találhatók: törmelékes-

és karbonát-, valamint vegyes eredet le-

rakódások, a nem karbonátos lerakódások
diagenezise, karbonátos lerakódások: A
szedimentológia címszón belül az üledékes
folyamatok, -szerkezet, -szövet meghatá-
rozását adja meg. Az üledékes szerkezeten
belül foglalkozik az általános fogalmakkal,
az áramlási fodrokkal, az áramlási jegyek-
kel, a lenyomatokkal és a repedésekkel,
végül az üledékképzdést közvetlenül kö-
vet torzulásokkal.
A karbonát -lerakódás címszó alatt az

általános fogalmak meghatározásán túl pl.

a karbonátot felépít elemeket, a szemcse-
méret osztályozását, az üledékes szerkeze-

tet, a karbonát -fáciesek kialakulását tár-

gyalja. Hasonló módon részletezi a többi

témakör fogalomkörét is. A könyv a tár-

gyalás végén 14 összefoglaló táblázatot ad.

Ezt követen külön-külön mind az öt

nyelven alfabetikus sorrendben a tárgyalás

során ki nem emelt címszavakat összegzi,

hogy ezzel is megkönnyítse a kívánt fogal-

mak gyors kikeresését.

A könyvet minden olyan szakrmbemek
messzemenen ajánljuk, aki a felsorolt

nyelveken olvas. Különösen hasznos lehet

ott ahol alkotóközösségek dolgoznak együtt
és így kézikönyvként használhatják.
A könyv' 1981. évi ára 3039,00 Ft.

Dr. Molnár Béla
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Az agyagásványok vizsgálati módszereinek
hazai fejldése az elmúlt 20 év alatt

Vogl Mária

1979-ben a „Magyar Tudomány” c. folyóiratban egy tanulmány jelent meg
arról, hogy milyen a magyar természettudományi alapkutatás nemzetközi
helyzete. Braun T.— Ruff I. (1979): Összehasonlító adatok a magyar termé-

szettudományos alapkutatás nemzetközi helyzetérl. (Magyar Tudomány,
1979, No 11. pp. 824— 832). A tanulmány készíti az egyes országok részesedé-

sét a világ fizikai-, kémiai-, orvosbiológiai folyóiratcikk termelésébl szám-
szer adatokkal dokumentálták. Megállapították, hogy a fizikai tárgyú folyó-

iratcikkekbl való %-os részesedésünk szerint hazánk sorrendben a 19. helyen

áll, a kémiai tárgyú cikkekben való részesedés alapján a 16. helyen és az orvos-

biológiai cikkek alapján a 20. helyen. Összevontan az egész természettudomá-
nyi irodalomban hazánk a világ információtermelésében a viszonylag elkel
19. helyet foglalja el. Ha módom lenne rá, szívesen megnézném, hogy az utolsó

20 év irodalmi információiban, az agyagásványok vizsgálati módszereinek
témájában milyen arányban vettük ki részünket. Meggyzdésem, hogy az

említett helyezésnél jobbat érnénk el. Ennek természetesen az egyik f oka
a hazai változatos agyagásványelfordulások iránti érdekldésünk. Igyekez-

tünk ezeket az elfordulásokat minél alaposabban megismerni és minsíteni.
Hozzájárult ehhez az agyagásványok minsítésének gyakorlati fontossága a

talajtanban, a mérnökgeológiában, az építanyagkutatásban és más gyakor-

lati jelentség tudományszakban.
Ha futorológiával is kívánnánk foglalkozni, akkor az agyagásványkutatás-
nak és vizsgálati módszereinek a jöv évtizedekben is jelents fejldést jósol-

hatunk, mert a vizsgálati mszertechnika feltartóztathatatlanul tovább fog

fejldni és további jellegek felismerésére és meghatározására fog módot nyújtani.

A címben megjelölt módszerek két évtizedes hazai fejldésének vizsgáló-

dásához a viszonyítási alapok önként adódtak. Több jeles összefoglaló munka,
melyek közül példaként kiemelem Vendel Miklós: ,,A kzetmeghatározás
módszertana” c. (1959) könyvét, a Magyarhoni Földtani Társulat 1960. feb-

ruárjában alakult Agyagásványtani Szakcsoportjának külön Földtani Köz-
löny számban, az ún. „Agyagásvány füzet”-ben (1963) megjelent dolgozatait

rögzítette a módszerek akkori fejlettségi állapotát.

A húsz éves hazai fejldés egyes állomásainak nyomon követésében számos
közlemény és néhány újabb, idközben megjelent munka volt segítségemre.

Kiemelem ezek közül Sztrókay—Nemecz—Grasselly—Kiss: Ásványtani
Praktikumát (1970—1971, tankönyv) és Nemecz E. „Agyagásványok” c.

(1973) mvét, melyek a továbbfejldésre is irányt jelölnek ki.

A jelenlegi hazai állapot regisztrálására a legújabb szakcikkeken kívül a
következ rendezvények voltak segítségemre: az Agyagásvány Szakosztá-
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lyunk által 1966-ban Siófokon és 1977-ben Visegrádon rendezett
, .Agyag-

ásványok vizsgálati módszerei” c. magas szint továbbképz tanfolyamok
eladásai és az 1979-ben Társulatunk Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának
közremködésével Veszprémben szervezett ,,Korszer Ásványtani-Geokémiai
anyagvizsgáló módszerek” c. ankétja és számtalan szakeladás az agyag-
ásvány szakosztályunk eladóülésein.
A agyagásványok speciális vizsgálati eljárásai az alapul vett 1960-as esz-

tendt megelz 20— 25 évben alakultak ki. Ezeknek az eljárásoknak az 1960
eltti évtizedekben egyetlen célja a fbb agyagásványcsoportok és a legfonto-

sabb típusásványok identifikálása volt. Jelenlegi célkitzéseinkben az identi-

fikálás mellett egyre inkább szükségessé vált a mennyiségi meghatározás pon-
tosságának növelése, a nehezen elkülöníthet ásványok megkülönböztetése, a
kristályosodási fok meghatározása, a genetikai bélyegek vizsgálata, új ásvány-
fajták felismerése, kevert szerkezetek tanulmányozása.
A fbb vizsgálati eljárások fejldését érdemes külön-külön áttekinteni.

Kémiai, kolloidkémiai módszerek

A kémiai módszerek az agyagásványos kzetek, esetleg dúsítmányok ké-

miai fkomponenseinek, ritkábban nyerne!emeinek meghatározásából állt és

áll ma is. Változás legfeljebb annyiban van, amennyiben a kzetanalitikai
eljárások általában korszersödtek.

Szemcseméret tartományuk alapján azonban a kolloidkémia az agyagásvá-
nyoknak fontos jellemzit tudta és tudja felderíteni.

Ismeretes volt már a 30-as években egyes agyagásványtípusok adszorpció

képessége, báziscserél képessége, duzzadása és ezen sajátosságoknak a lecse-

rélhet pozícióban lev kationoktól való függése. A kolloidkémiai tudomány-
területhez tartozó sajátságokon minségi és mennyiségi agyagásványmegha-
tározások is alapultak. Gondolunk például a hazai agyagásványirodalmunk-
ban sok termékeny vitát kiváltott Btjzágh— SzEPESi-féle montmorillonit el-

különítési, ill. meghatározási módszerre. E kutatások hatása az Agyagásvány
Szakcsoportunk megalakulásakor még intenzív volt.

Ugyancsak már a 30-as években a vegyipar ipari készítmények színtelení-

tésére alkalmazta többek között a derítföldeket, elegykomponensek elválasz-

tására (szelektív adszorpció) és különböz kis mennyiségben jelen lev kom-
ponensek elválasztására a megfelelen elkészített agyagásványokat.
Az agyagásványos kzetek kolloidkémiai módszerekkel történ vizsgálata

napjainkban is sok jelents eredményhez vezet. Különösen két eredményes
kutatási irányt kell említenünk: az organofil montmorillonitokra vonatkozó

vizsgálatokat (Szántó F.) és az agyagásvány-víz rendszerek Teológiai és egyéb

sajátosságára irányuló kutatásokat (Juhász Z.). A vizes-olajos agyagszusz-

penziók Teológiai tulajdonságainak tanulmányozása a fúróiszap technológiá-

ban talál gyakorlati alkalmazásra.

Röntgen vizsgálatok

A mszeres módszerek közül a röntgen vizsgálatok a múltban fleg a De-
bye—Scherrer technika alakjában egyike az agyagásványkutatásban leg-

régebben alkalmazott eljárásoknak. Á Földtani Közlöny 1932-ben közli
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Tokody Lászlónak ,,A hessit röntgenogramjainak aszterizmusa” c. közlemé-
nyét. Látható tehát, hogy az a módszer 50 évvel ezeltt már javában haszná-
latos volt nálunk is.

Késbb a röntgendiffraktometria bevezetése nagy könnyebbséget jelentett

a kutatók számára, de a Debye—Scherrer eljárás még az Agyagásvány
Szakosztályunk megalakulásának idején is alkalmazott módszer volt (pl.

Bidló G. 1961). Ezzel egyidben azonban a diffraktometria hazai alkalmazá-
sáról elhangzott az els eladás (Nemecz—Varjú, 1961), melyben arról szá-

moltak be, hogy a módszert bentonitosodás, adulárosodás, zeolitosodás jelen-

ségének tanulmányozására alkalmazták. Nem sokkal késbb Bárdossy Gy.
két diffraktométeres közleménnyel (1961 és 1962) jelentkezett melyek egyike

mezozóos képzdményeink agyagásványtartalmának kvantitatív diffrakto-

metriás vizsgálatát, a másika pedig egy új vizsgálati technikát, a vékonycsi-

szolaton végzett diffraktometriát mutatta be. Ezután a diffraktometriás mód-
szerrl szóló cikkek, eladások száma növekvben van és rövidesen jelent-

kezik a kvantitatív fázisanalízis pontosságának problémája. E problémák le-

küzdésére törekedett Náray-Szabó I. és Péter T.-né (1964) az azóta röviden
NÁRAY-féle módszerként emlegetett kvantitatív eljárás kidolgozásával. Bár-
mennyire is fejldésnek tekinthet ez a módszer, gyakorlatbavételekor több
nehézség merült fel. A módszert javasló szerzk egyike (Péterné 1966) is

kísérletet tett az eljárás pontosítására, amikor azt amorf megjelenés ásványok
meghatározására is kiterjeszteni igyekezett.

A diffraktométeres vizsgálatok terén újabb állomás a hevítéses diffrakto-

metria hazai megjelenése. Ennek lényege, hogy fthet mintatartóban folya-

matosan figyelhet meg az agyagban végbemen változás. E vizsgálatokról

szóló közlemények sorát Takáts T. 1964-ben tartott eladása nyitotta meg,
melyben a hazai bentonitok magas hmérséklet kristályos fázisait ismer-

tette.

1969-ben Dienes I. és Viczián I. az els olyan kísérletrl számoltak be,

melyeknél a kvantitatív diffraktometriába a számítógépes eljárást is be-

vonták.
1973-ban a NÁRAY-féle eljárás korrekciójával foglalkoztak eladásukban

Rischák G. és Vicziáx I. Eladásuk címe: ,,Agyagásványok bázisreflexiói-

nak intenzitását meghatározó ásványtani tényezk”.
1975-ben egy eladás ismét a számítógépes módszer alkalmazásáról számolt

be (Gadó P.—Griger A.). A szakosztályunk az 1976 és 1977 szén rendezett

továbbképz tanfolyamok eladásain a kvantitatív röntgendiffrakciós mód-
szer fejlettségérl és állásáról reális képet adtak. A szakosztály legújabb el-
adásai a pordiffrakciós eljárásoknak szerkezetmeghatározásokra való kor-

szer alkalmazását ismertették (Gadó P.—Farkas L. (1978), Tóth M. (1979).

Viczián I. (1979).

Termikus elemzések

Körülbelül 1950-ben kezdtük meg ezek alkalmazását az agyagásványkuta-
tásban. A módszer késbb széles körben elterjedt és bséges irodalma van. Mi
okozta a módszer népszerségét és elterjedését?

a) A módszer viszonylagos egyszersége.
b) A hazai speciális mszertípusnak, a derivatográfnak (Erdey—Paulik

F-—Pauttk J.) kifejlesztése és hazai gyártása.

3 Földtani Közlöny
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c) A módszernek az újabb információkat lehetvétev fejlesztési perspekrívái.
Egy kisebb monografikus összeállítás (Földvámné 1958) kb. 20 évvel

ezeltt rögzítette a termoanalitikai módszer akkori fejlettségi állapotát és a
meg nem oldott problémákat is.

Sok esetben probléma volt a megfigyelt termikus csúcshoz rendelhet h-
folyamatok jellegének DTA készülékkel való megállapítása. A derivatográfia

a DTA készülékkel szemben azért jelentett nagy elrelépést, mert felftés
során azonnal megmutatta azt, hogy melyik hbomlási folyamat jár egyidej
súlyváltozással is és melyik jelez pusztán entalpia változást.

A múltban sokszor okozott nehézséget a DTA csúcsok területének nagysága
alapján a jelen lev ásványok merniyiségének mérése. A derivatográf TG gör-

béje alapján pontosabb mennyiségi meghatározások válnak lehetvé, ha a h-
folyamatok súlyváltozással is járnak.

Nemegyszer gondot okozott a múltban az egymást fed-, vagy egymáshoz
nagyon közel es csúcsok szétválasztása, ill. identifikálása. A derivatográfok
újabb változásai lehetvé teszik a hfolyamatok során fellép gáztermékek fel-

fogását és mennyiségi, minségi meghatározását. Ilymódon pl. egy C0 2 bom-
lással és OH gyök távozásával (még igen közeli htartományon belül is) járó

komplex hfolyamat jól értelmezhetvé válik. Az egymást fed csúcsok szét-

választására nagy elrelépés az újabban kifejlesztett kvázi izoterm és kvázi

izobár készüléktípusok alkalmazása. E berendezésekkel elérhet, hogy a ter-

mikus változások hfoktartományaiban a felftést annyira lefékezdik, hogy
az egymás közelében fekv termikus csúcsok szétválasztása lehetvé válik.

Vannak azonban olyan régi kelet problémák, melyek magából az anyagból
erednek. Ilyen pl. a montmorillonit család, az illit, a közberétegzett illit-

montmorillonitok szétválasztása, identifikálása. A Földtani Intézet termikus
laboratóriuma jó eredménnyel adaptált erre egy, a berlini Földtani Intézetben
kidolgozott módszert. A módszer lényege a duzzadó és nem duzzadó agyag-
ásványoknak ethilénglikolos kezelése. A termikus elemzésnél a mintát felesleg-

ben alkalmazott ethilénglikollal összedörzsölik és azután végzik el rajta a
derivatográfiás vizsgálatot. Az ethilénglikolnak az a hányada, mely a duzza-

dó ásványok rétegrácsai közé épül, valamivel magasabb hmérsékleten bom-
lik, mint a feleslegben jelenlev, meg nem kötött ethilénglokol visszamaradt
hányada. A második ethilénglikol csúcs nagysága tehát mértéke a duzzadó
agyagásványtartalomnak (Földvábi Máma 1969).

Számos kísérlet történt arra, hogy a kaolincsoport szerkezeti rendezett-

ségének, ill. rendezetlenségének fokát miként lehet termoanalitikai módszerek-
kel mérni. Az eddigi eredmények biztatóak.

Van más jelleg termikus eljárás is. Több évtizede, már a szakosztályunk
megalakulásának idején, gyakorlati célkitzéssel vizsgálták az agyagásvány-
tartalmú kzetek hokozta dilatáció változását. A mérés kivitelezése dilato-

méterrel történik, mely a tágulási görbének a növekv hmérséklet függvényé-

ben való alakulását automatikusan regisztrálja (Takács T. 1963).

Már régebben kezdeményeztünk egy differenciál kalorimetrikus eljárást ásvá-

nyok bomláshjének mennyiségi mérésére. A házilag kivitelezett berendezé-

sünk gyors sorozatmérésre akkor még nem volt alkalmas (Földvámné—
Kliburszky 1958). Késbb külföldi gyári készülékek kerültek az országba.

Tudományos kutatómunkára sok helyen alkalmazzák a ,,differential scan-

ning calorimeter”-t azonban az agyagásványkutatásban ezideig még nem
vonult be a rutinvizsgálatok sorába.
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Egy másik kezdeményezett módszer a dielektromos állandó változásának
mérése a hmérséklet függvényében (Földváriné—Vogl 1961 és 1966). Ez
az eljárás itt-ott újra felbukkan, kb. 10 éve érdekes új alkalmazásáról hallot-

tunk szakosztályi eladóüléseink egyikén (Juhász Z. 1970), a módszer széles-

kör elterjedésérl azonban nem számolhatunk be.

A termoanalitikai módszerek annak ellenére, hogy a mindennapi elemzések
egyik fontos módszerévé váltak, még mindég fejldnek mind mszertechni-
kai, mind alkalmazási téren. Az utóbbira csak példaként említem meg Ko-
váts L. (1971) munkáját, aki a módszert szilikózis vizsgálatokra alkalmazta
és SzöR Gy. (1978) közleményét, mely a derivatográfia talajmechanikai,
építésföldtani alkalmazásáról tudósít.

Elektronmikroszkópos és elektrondiffrakciós vizsgálatok

Az 1938-ban Knoll, Borries és Ruska által szerkesztett elektronmikrosz-

kóp rövid id múlva odáig fejldött, hogy néhány mg méret, kolloid méret-
tartományú részecske leképezhetvé vált. Nem sokkal késbb Eitel és mun-
katársai (1939) már alkalmazták az agyagásványok vizsgálatára.

Agyagásványok vizsgálatára tudomásunk szerint hazánkban Árkosi Klá-
ra alkalmazta elször, 1954-ben már publikációt jelentetett meg a hazai ben-
tonitok elektronmikroszkópos vizsgálatáról. A bevezetben említett „Agyag-
ásványfüzet”-ben (1963). Árkosi Klára az elektronmikroszkópos vizsgála-

tok jelents szerepérl számolhatott be az agyagásványkutatásban, st már
akkor többféle felvételi technikát is alkalmaztak. Megemlítendk ezek közül
az egyedi szemcsékrl készült eljárások (csepp preparátum készítés, hártyával
együtt történ preparálás, fagyasztva szárítás) és a porítatlan állapotban
készült felvételek (replikaeljárások, ultravékony metszetekrl készül fel-

vételek). Árkosi e közleményében rámutatott azonban arra is, hogy agyag-
ásvány identifikálásra önmagában más módszerrel való támogatás nélkül,

nem állja meg a helyét. Késbb az elektronmikroszkópos vizsgálatokat elektron-

diffrakciós vizsgálatokkal egészítették ki.

Árkosi Kxára, kinek neve évtizedeken át összeforrott az agyagásványok
elektronmikroszkópos vizsgálatával, késbb, különösen a hkezelés hatására
bekövetkez morfológiai és szerkezetváltozások vizsgálatára az elektronmik-
roszkópia mellett szintén alkalmazta az elektrondiffrakciót is. További fej-

lesztés az volt, hogy az agyagásványok hkezelését magában az elektronmik-
roszkóp fthet preparátumtartójában végezte és 50 C°-onként elektrondif-

frakciós felvétellel figyelte a bekövetkez szerkezeti változásokat. A késbbiek-
ben ÁrkSsi (1968) az agyagásványok kristályosodottsági fokának és h hatá-

sára történ szerkezetváltozásainak vizsgálatára az elektronmikroszkópia és

az elektrondiffrakció mellett párhuzamosan DTA és röntgendiffrakciós vizs-

gálatokat is alkalmazott.

A fejldés új állomásai a scanning elektronmikroszkópia, a pásztázó elek-

tronmikroszkópia. Ez utóbbi feloldóképessége a fénymikroszkóp és az elek-

tronmikroszkóp közé esik. Elnye a térhatású leképzés és az, hogy nincs szük-

ség replikafelvételekre.

A legújabb publikációk, illetve eladások ez újabb technikának térhódítá-

sáról tanúskodnak (Dódony I. 1979, Wojnárovitsné, 1979, Wojnárovitsné
—Lenkei Gy.-né, 1976).

3*
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Infravörös spektroszkópia

1960 körül olvashattunk elször a külföldi irodalomban e módszer alkalma-
zásáról az agyagásványkutatásban (pl. Lyona—Tttddenham—Thompson,
1959). Az elmúlt évtizedekben ez a technika is továbbfejldött és különösen
egyes speciális problémák megoldásánál felsorakozott az egyéb jól ismert mód-
szerek mellé. Ilyen speciális problémák például az oktaéderes rétegekben lev
OH-gyök H-jének helyzete, melyre pl. a röntgendiffrakciós eljárás nem tud
választ adni, vagy hivatkozhatunk TARTE-ra (1959), aki sikerrel alkalmazta
a módszert a mullit és a szilimanit megkülönböztetésére.

1966— 67-tl kezdden Jónás Klára foglalkozott a módszer adaptálásával
és továbbfejlesztésével.

Az említett szerz sikerrel alkalmazta a módszert a bauxitásványok sajá-

tosságainak tanulmányozásán kívül a következ agyagásvány problémák
kutatására: a sárospatakit szerkezetének pontosítására, a hidromuszkovit vizs-

gálatára, újabban pedig a metafázisok (metakaolinit, metaillit) kutatására.

Véleménye szerint a módszer legnagyobb elnye a többi módszerrel szemben
az ásványokban lev víztípusok, szerkezeti víz, rétegközi víz, zeolitos víz

elhatárolásában van és ezt az elnyét a jövben is meg fogja tartani. A min-
ségi és mennyiségi fáziselemzés terén azonban az egyéb bevált módszerekkel
szemben a versenyt nem veheti fel.

Vizsgáljuk meg végezetül, hogy az elbb ismertetett 20 éves módszerfejl-

désben milyen szerepe volt Agyagásványtani Szakcsoportunknak, illetve Szak-

osztályunknak? Az igen aktív társulati élet, a különböz kutatóhelyekrl össze-

sereglett szakemberek intenzív véleménycseréje, egymás munkásságának jobb

megismerése és él munkakapcsolatok kialakítása mind szakosztályunk hat-

hatós közremködését jelentik és így a fejldés megkönnyítésében igen nagy
szerepe van.

Úgy gondolom továbbá, hogy a hazai agyagásványkutató szaktársaink

mindent megtettek, amit az adott mszerezettség mellett megtehehettek.

Szokás valamilyen kutatási ág jelenét és jövjét a publikációk évenkinti

számának alakulási tendenciájával ábrázolni. A gyorsan fejld tudomány-
területek meredeken felfelé ível görbét mutatnak, majd bekövetkezik a görbe

tetzése, a módszer kiteljesedése, ezután rendszerint az érdekldés csökkenése

következtében a görbe lehajlik. Ha az agyagásványkutatás egészét tekintjük,

akkor megítélésem szerint változatlanul a nem csökken szakaszban vagyunk.
Az egyes vizsgálati módszerek alkalmazására és elterjedésére azonban ez a

tendencia nem jellemz. A módszer bevezetése utáni kezdeti publikáció növe-

kedés csak azt mutatja, hogy a módszertechnika fejlesztésében még bven van
tennivaló. Azonban akkor, amikor már a módszerfejlesztés lezajlóban van, a

munka gyümölcseként a módszer használatba vétele, széleskör elterjedése és

nagyrészt problémamentes alkalmazása lép eltérbe. A publikációk száma
csökken annak ellenére, hogy sok laboratóriumban a kutatók és technikusok

a vizsgálatok százait, ezreit végzik vele évente. Ez vonatkozik elssorban a

diffraktometriára és a dérivatográfiára. Az elvégzett munka ilyenkor már csak

a felhasználó szakember eredményeiben jelenik meg.
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A módszerfejldést bemutató közlemények és eladások

Néhány összefoglaló munkán kívül ez az összeállítás fként a Földtani Köz-
lönyben megjelent és az Agyagásványtani Szakosztály eladó ülésein, ankét-

jain és tanfolyamain elhangzott módszertani jelleg eladásokat sorolja fel,

fleg azokat, melyek a módszerfejldés egyes állomásait jelzik. Külön súlyt

helyeztünk az utolsó 5 évben elhangzott módszertani eladások említésére,

mert ezek a fejldés jelen szakaszára jellemzk.
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Rádulescu, D.—Anastasiu, N.: Petrolo-

gia rocilor sedimentare (Az üledékes kze-
tek petrológiája) — Editura didacticá si

pedagogicá. Bukarest, 1979. 482 p. (25,60
Lei, 2600 példány, 244 ábrával és 70 táb-

lázattal)

Ez a könyv sem született elzmények
nélkül, mert már 1965-ben ugyanezen
kiadó gondozásában jelent meg Rádu-
lescu, D.: „Az üledékes kzetek petro-
gráfiája” c. munkája. A szerzk ennek a
könyvnek nyomdokain haladva írták meg
alapos, jól áttekinthet, s praktikus szer-

kesztési ötleteket is tartalmazó szedimen-
tológiai jelleg könyvüket.

Figyelemre méltó, hogy a környez or-

szágokban — Csehszlovákiában, Lengyel-
országban, Romániában, Szovjetunióban
— felismerve az igényeket, az elmúlt évek
során összefoglaló üledéktani munkák je-

lentek meg.
A könyv 3 részbl áll, s a témák jelen-

tségéhez arányosan igazodva' 17 fejezetre

tagolódik.
Az els rész (1— 3. fejezet) az üledékek,

származását, az üledékszállítás folyamatát
s az üledékes kzetek diagenezisét tár-

gyalja.

A második részben (4—12. fejezet) csu-

pán egy fejezet foglalkozik az üledékes
kzetek ásványkzettani felépítésével, szö-

veti és szerkezeti sajátságaival. Az ezt kö-
vet 8 fejezet az üledékes kzeteket gene-
tikai rendszer szerint ismerteti.

A harmadik rész (13—17. fejezet) az
üledékes petrológia speciális kutatási mód-
szereivel és problémáival foglalkozik. A
szerzk különös figyelmet szentelnek a
nagy lepusztulási és üledékfelhalmozódási
területeknek, kiemelik itt a kéregmozgás
szerepét és a hasznosítható ásványi nyers-
anyagok felhalmozódási lehetségeit. Rö-
viden kitérnek az üledékfelhalmozódási
folyamatok matematikai modellezhetsé-
gére is.

Igen jó megoldás, hogy a könyv minden
fejezetének a végén, a szemelvényes iro-

dalomjegyzék után kis értelmez szótár
van a szövegben elforduló speciális szak-
kifejezések rövid magyarázatával, szino-
nimáinak felsorolásával. Továbbá köve-
tend példa lehetne az a szerkeszti elgon-
dolás, hogy azokban a fejezetekben ahol a
téma megkívánja, a romániai vonatkozá-
sokat a szerzk több oldalon kiemelve tár-

gyalják. Néhol pedig az üledéktani szak-
kifejezéseket négy nyelven táblázatba fog-

lalva közlik.

A könyvr rajzanyaga jól válogatott,
fényképeket azonban sajnos nem közölnek,
a SEM felvételeket is átrajzolva adják
közre.

Hazai szerzk cikkeire hat esetben tör-

ténik hivatkozás; így például a barnátokat
tárgyaló fejezetben Bárdossy Gy. mun-
káit idézik, az eolikus képzdmények szár-

mazásának ismertetésekor Moldvay L.
munkájára történik hivatkozás.

Dr. Szónoky Miklós



RÖVID KÖZLEMÉNYEK
Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1981) 111. 41—42

Kiegészítés az ”A triász hallstatti mészkfácies
sföldrajzi jelentsége az észak-aípi

fáciesrégióban” c. cikkhez

Dr. Kovács Sándor

(1 ábrával)

A dolgozat — címébl adódóan — a triász kori helyzettel foglalkozik és csak
utalás történt arra, hogy az 5. ábrán vázolt fácies-elrendezdésbl miként
állott el a triász (és jóra) fáciesek mai, inverz elrendezdése a Kárpát-meden-
cében. Amíg azonban a kézirat nyomdában volt, eladások és viták során ki-

derült, hogy szükséges lenne azt rajzban is szemléltetni. Idközben két olyan
munka is megjelent, amelyik ezt a problémakört érinti (Channel, J. E. T.—
D’argenio, B. D.—Horváth, F., 1979; Szepesházy K., 1979). Az Intra-

pannon (vagy Középalföld— máramarosi) mobilis öv kialakulásával összefüg-
gésben az alábbi ábra szerinti helyzet a júra végére—kréta kezdetére készen
állhatott, vagyis a Tisia-mikrokontinens nagyjából a mai helyére kerülhetett.
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Supplement to the ’VPaleogeographica] significance of the

Triassic Hallstatt limestone faeies in the Xorth Alpine facies

region”

S. Kovács

The paper, according to its title, deals only with the palinspastics in the Triassic and
it was only very briefly mentioned, how has the modern inverse arrangement of the Trias-
sic (and Jurassic) facies in the Carpathian basin fomied from the situation shown on Fig. 5.

While the rnanuscript was in press, however, it lias turnéd out to be necessary to llustratei

that on a drawing. Meanwhile, two papers liave come out, which are partly concerned
with this problem (Channel, J. E. T.— D’Argenio, B. D.— Horváth, F., 1979; Sze-
pesházy K., 1979). In connection with the formation of the Intrapannonian (or Central
Hungárián Piain — Maramure§) mobile licit, the situation shown on the figure below
mav have been ready by the end of the Jurassic or the beginning of tlie Cretaceous, that
is, the Tisia Microcontinent has approximatively gotten to its present day position.
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1. ábra. Az alp-kárpát-dinári rendszer palinszpasztikus helyzetképe a jóra végén /kréta kezdetén. (Elvi vázlat, lépték
nélkül.) Je lm agyarázat: 1. Eugeoszinklinális övék, 2. Az eltér-közeli — eltér-távoli fáciesek iránya az

alsótriász—liász során.
Megjegyzés: 1. A Gailvölgy- Balaton és a Zágráb-Zemplén vonalakat az egyszerség kedvéért összevon-

tan ábrázoltuk. 2. Az ábrán nem jelzett Zemplénidák: amelyek egy ideig együtt mozogtak a Tlsiával a Zágráb-
Zemplén vonal mentén és csak az intrapannon mobilis v kialakulása során különültek el, a Bükk—Mellété ke-

leti szomszédságába helyezendk

Fig. 1. Palinspasticsituation of the Alp-Carpath-Dinarian system at the end of the Jurassic/beginning of the Cretaceous.
(Theoretical sketch, without scale.) legend: 1. Eugeosynclinal belts, 2. Direction of foreland-near — foreland-far

facies during the Eower Triassic—Liassic.
Eeraarks: 1. The Gailtal—Balaton and the Zagreb—Zemlén iines are drawn together fór the sake of

simplicity. 2. The Zemplenides, which are nt indicated on the drawing bút moved together with Tisia along
the Zagreb—Zemplén line fór a certain time and separated from it by the formation of the Intraparinon mobile

beit, should be located at the eastern neighbourhood of Bükk—Meliata



TUDOMÁNYTÖRTÉNET
Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1981) 111. 43—50

Rozlozsnik Pál életmve,
születésének 100. évfordulóján*

Dr. Balogh Kálmán

Köztudomású, hogy a földtani tudománykor kifejldésének feltételeit els-
sorban a bányászat gyakorlati igényei teremtették meg. Innen van, hogy a
nagyhír geológusok között eleinte nálunk is szép számmal akadnak olyan
személyek, akiknek eredeti bányamémöki ambíciói fiskolai vagy egyetemi
tanulmányaik során hangolódtak át életre szólóan a földtan és társtudomá-
nyai (az ásványtan—kzettan, a rétegtan, az slénytan vagy a hegységszer-

kezettan) hullámhosszára. Köszönhet ez e részdiszciplínák képzeletet meg-
ragadó szépségein kívül az olyan nagy tudású és dinamikus oktatók személyes

varázsának, amilyen Böckh Hugó selmeci professzor és adjunktusa, Vitális

• Elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1980. május 19-i ülésén.
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István volt. A bányász származásának megfelelen bányamérnöki pályára
készül Rozlozsnik Pált az hatásuk késztette arra a ,,pályamódosítás”-ra,
amelynek eredményeként a magyar föld- és slénytan legalaposabb, leg-

képzettebb és külföldön is elismert mveli közé emelkedett, anélkül, hogy a
bányászat és a földtan— slénytan szoros kapcsolatairól valaha is megfeled-
kezett volna. A legnemesebb értelemben vett „all round” geológussá vált, aki
mintegy életcélul tzte maga elé, hogy összeköt kapocs legyen a geológusok
és a bányászok között.

Böckh Hugó iránti csodálata egész életén végigkísérte. Bizonyítják ezt azok
a meleg sorok, amelyeket egykori mestere nekrológjában papírra vetett. Idézte
ebben a mesterétl elször 1900-ban hallott, de számára is egész életében
mértékadóvá lett hitvallást: „Hogy a magyar bányászatot régi hírnevéhez
méltó színvonalra felemeljük, két tárgykörben való elmélyedésre van szük-
ségünk. Az els a . . . technikai, ... a másik a . .

. geológiai vonatkozású tár-

gyakat” öleli fel. Rozlozsnik vérbeli geológussá, kiváló paleontológussá válása
idején is mindig szeme eltt tartotta a bányászat kívánságait és lehetségeit,
és élete végéig fáradhatatlanul gyjtögette a munkaterületeire es korábbi
kutatások egyébként megsemmisülésre váró — s éppen ezért pótolhatatlan
— adatait, akár az aranyhidat, dobsinai, ó- és újradnai, gyöngyösoroszi vagy
recski érc-, akár az újbányai, dorogi, tatabányai, pilisi vagy ajkai kszénel-
fordulásokról volt is szó.

Kiváló szellemi adottságai és szorgalma „az alapos és egyetemes tudású,
szuggesztívan író és beszél, nagy olvasottságú, bámulatos emlékez tehet-

ség, éles megfigyel képesség, gyors felfogású és biztos ítélet” Mester
teremtette, ösztönz légkörben jól érvényesültek. A három éves bányászati
stúdium után a vaskohászati szakot is elvégezte, és a tanult 54 tárgy mind-
egyikébl jeles érdemjegyet kapott. Xem csoda hát, ha 1903-ban, vizsgái le-

tétele után, nj’omban a m. kir. Földtani Intézethez, itt pedig a Bihar hegység-
csoportnak a beteges Peth Gyula és a sok nélkülözésbe belepusztult Primics
György halála után megfenekleni látszó földtani térképezéséhez irányították.

Az ersítésre valóban nagy szükség volt, mert a nehezen járható, zord
klímájú. hatalmas „erdélyi határhegység”-rl az intézeti megbízásból itt járt

kilenc geológus 1886 (tehát 17 esztend) óta sem tudott egységes és hézag-

mentes képet kialakítani. Laphatárok közé szorított pionírmunkát végeztek,

a problémák szerinti vizsgálódás igénye és lehetsége nélkül. Rozlozsnik
azonban már els önálló munkája nyomán felveti, majd 30 évi kényszer vára-

kozás után részletesebben is kifejti, hogy a Nagybihar (a Cucurbeta) környékét
két, metamorfitokból álló tektonikai egység alkotja, amelyek délrl észak felé

tolódtak fel a mezozoikumot is tartalmazó északibb egységekre. Ezek azok
a metamorf egységek, amelyeket a román geológusok ma a Bihari-takarórend-

szer fontos részeiként, Biharia- és Muncel— Lupsa-takarónak neveznek. At-

tolódásuk szenon-eltti korát Rozlozsnik határozta meg.
Sajátos, hogy e bíztató eredmények ellenére Rozlozsnik bihari felvételei

két esztendre megszakadtak. Folytatásukra csak akkor került sor, amidn
1908. vége felé id. Lóczy Lajos vette kezébe az Intézet irányítását, s a Szon-

tagh Tamás. Pálfy Mór és Rozlozsnik Pál alkotta felvételi osztályt a Bihar

és a Kodru reambulálásával és monografikus leírásával bízta meg. Az ehhez

szükséges szemléleti egységet Lóczy három nyáron át történt együttes bejá-

rással kívánta biztosítani; személyenkénti önálló munkára csak ezután

kerülhetett sor.
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Tragikus fordulata a szépen indult életpályának, hogy e nagyszabású terv
végrehajtását az els világháború kitörése s a vizsgálati terület elvesztése

gyökerében hiúsította meg. A Trianont követ gazdasági nyomorúság, az ebbl
adódó új és más természet feladatok sokasága, az anyagfeldolgozás nehéz-
ségei s az egykori munkatársaknak a csatasorból való kidlése folytán még az
1914 — 15-ig elért eredmények összefoglalására is csak 11— 24 esztend múlva
kerülhetett sor. Persze csonkán, mert a szerztársak közül utoljára maradt
Rozlozsnik PA1 is csak egy évvel élte túl az egykor tervezett nagy monog-
ráfia els kötetének 1939-es megjelenését . . .

Pálfy és Rozlozsnik bihari összefoglalásainak azonban csonkaságuk elle-

nére is nagy a jelentségük, mert a takaros hegységszerkezet bizonyítása révén
elször fejeznek ki alapos kételyt a „Magyar Masszívum” egységes tömegként
való felfogásával szemben. Igaz, hogy a kodrui és a királyerd— bihari takarók
száma és eredési helye fell ma többet vélünk tudni, mint k. Azt sem feled-

hetjük azonban, hogy e taka.rók zömét már k megállapították, s a Biharia-

takarórendszer irányítottságát is helyesen ismerték fel. A Királyerd, az É-i

Bihar és a Gyalui Havasok ftömegének legalább viszonylagos autochtoniáját

a mai román geológusok is elismerik. A három kodrui és a két fericsei takaró-

nak a Fekete Körös völgy tercier árkából vagy a Kodru Ny-i elterébl való

származtatása, illetve ezen hegységrészek csapásának az eredeti geoszinkli-

nális-irányokkal való azonosítása az egyetlen olyan következtetésük, amely
nem haladja meg koruk fixista szemléletét.

Rozlozsntk mködésének jellemz vonása a széles alapvetésre való törek-

vés. Kitn petrográfiai alapképzettsége folytán a nagybihari metamorfitok
leírása mellett az els világháború végéig örömmel vállalkozik a krassó-szöré-

nyi bánátitok átfogó jellemzésére, ismételten megvizsgálja a medvesi bazaltok
vegyi és ásványos összetételét, foglalkozik a Radnai-havasok, Aranyida és

Dobsina ércelfordulásaival és — igaz, már csak háborús kényszerségbl —
a kristályospalákhoz fzd, „Macskamez-típusú” vas-mangánércek, valamint
a királyerd—ruszka-havasi bauxittelepek genetikájával. A korábbi bányam-
veleti adatok aprólékos feljegyzése mellett, de a korában divatos, öncélú pet-

rografizáláson messze túlhaladva, az elfordulásokat földtani környezetükbe
ágyazva igyekszik tekinteni, mert tisztában van vele, hogy az elterjedés, a
keletkezésmód és a kor kérdése — amelyek a kzet esetleges hasznosításának
kereteit is megszabják — csak ily módon válaszolható meg. így leszrt, kiasz

-

szikus megállapításainak többsége ma is helytálló.

Az els világháború után beköszöntött energiaínség arra kényszerítette a

Földtani Intézetet, hogy legjobb geológusait a megkisebbedett ország szükség-

leteinek kielégítése céljából a kszén-, majd a szénhidrogénkutatás szolgálatába

állítsa. Az eddig fleg prekarbon, újpaleozóos és mezozoi képzdményekben
mozgó Rozlozsnik Pálnak ezentúl az eltte csaknem ismeretlen Ajkától

Mádig, st Túrricséig terjed területsáv zömmel harmad- és negyedidszaki,
üledékes és eruptív képzdményeivel kellett megbarátkoznia. Elbúcsúzott hát
egy idre a bihari—kodrui eredmények monografikus formába öntésének gon-

dolatától, és teljes ervel új feladatainak szentelte idejét. Lehetetlen megha-
tottság nélkül forgatni ez idben készült jegyzeteit, amelyek a harmadid-
szaki réteg- és slénytani eredmények hasonló mélység elsajátításának igé-

nyérl tanúskodik, amilyennel idáig eruptív és metamorf tanulmányait
végezte. Ebbl az igénybl fakadtak hírneves Nummulites-taniúm&nyai, de

buzgón igyekezett úrrá lenni a paleogén csigákra és kagylókra vonatkozó kora-
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beli ismereteken is. j munkaterülete jóval szélesebb, de egyben tagoltabb és
bonyolultabb is annál, hogy — az akkor fennállott nagy ismereti [hézagok
mellett — egyetlen nagy monográfia tárgya lehetett volna. RozLOZSNlKnak
munkatársakkal vagy egyedül — e sáv egyes részeirl írott értekezései mégis
napjainkig érvényes módon körvonalazzák a sáv egészének felskréta— har-
madidszaki fejldéstörténetét. Mködésének súlypontja a dunántúli kszén-
kutatás és -becslés területérl fokozatosan az Alföld-peremi szénhidrogénnyo-
mok felderítésére helyezdik át, amelybe egyre inkább beleszövdik a geo-
fizikai módszerek alkalmazása is. A szénhidrogén-indikációk két f területe

(a csórnád—fót—váchartyáni és a recsk— mátraballai) közül az utóbbi bizo-

nyul kedvezbbnek. Schréter Zoltánnal és Telegdi Roth Károllyal közös
erfeszítéseik jutalmaként 1937-ben Bükkszéken kolajat fakasztanak, és

megállapítják Észak-Magyarország egyik legjelentsebb szerkezeti elemét, a
Damói-vonalat

.

A szülföld — a Szepesség —
,
valamint a pályakezdés els nagy örömeit adó

bihari tájak iránti szeretetét azonban még ekkor, az intézeti funkcióból fakadó
gondok ellenére sem felejti. Elbb régi dobsinai észleléseit egészíti ki unoka-
öccsének, a hozzá hasonló szorgalmú és tehetség Rakusz Gyulának —
slénytani-rétegtani megállapításaira támaszkodva, pompás, a vepori és a
szepességi takarók viszonyát helyesen megvilágító kismonográfiává. Tervezi

a bihari monográfia kiadását is, de ebbl már csak az ,,alaphegység” és a paleo-

zoikum jellemzésére és a hegységszerkezet megvilágítására futja erejébl. Még
60. évének betöltése eltt kiüti kezbél a tollat a halál ... Az a tragédia-sorozat

amely a Bihar-csoport magyar részérl való tanulmányozását kísérte, az

halálával válik teljessé !

Rozlozsnik Pált kortársai szerény, a feltnés minden formáját kerül, zár-

kózott és pedáns emberként jellemzik, akinek éles elméje rendkívüli szorga-

lommal párosult. A magyar geológia egységét akkor megsoztó csoportok

egyikéhez sem tartozott, mégis mindenki elismerte és tisztelte. Mind a bécsi

Pöldtani Intézetnek, mind a Magyar Tudományos Akadémiának anélkül lett

levelez tagja (1928, ill. 1934.), hogy erre különösebben törekedett volna.

Böckh Hugó halála után (Emszt Kálmánnal együtt) csaknem egy évig kormá-
nyozta a Földtani Intézet hajóját, és az új igazgató, ifj. Lóczy Lajos is t
választotta helyetteséül. Az állami nyersanyagkutatás fontos döntéseinek el-
készítését célzó Geológiai Tanácsadó Bizottságnak (1930—1935) kezdettl
fogva tagja volt, és ennek ülésein tárgyilagosságával tnt ki. Publikációit nem
azok száma, hanem az igényesség és a korszerség jellemzi. Kéziratos munkái-
nak és értekezéseinek együttese arról tanúskodik, hogy Rozlozsnik Pál az

ország szinte valamennyi korabeli földtani problémáját áttekintette. Tanít-

ványok nevelésére nem nyílt alkalma, a tudás oly széles skáláját felölel egyé-

niségének a szakma néhány késbbi jeles mveljére (Földvári Aladár,

Pantó Gábor) gyakorolt hatása mégis felismerhet. Kétségtelen, hogy a

modern petrogenetikának a földtani tudománykor egészét átfogni képes els
hazai nagy képviselje Rozlozsnik Pál volt. Emlékét, példamutatását övezze

dicsség és hála

!
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Rozlozsnik Pál munkái

Rövidítések:

ÉJ. = M. kir. Földtani Intézet évi jelentése, Budapest.
Évk. = M. kir. Földtani Intézet Évkönyve, Budapest.
FIÁK = M. kir. Földtani Intézet Alkalmi Kiadványai, Budapest.
FK. = Földtani Közlöny, Budapest.
Jt>. = Jahresberichte dér ung. kgl. Geologischen Anstalt, Budapest.
Mitt. = Mitteilungen a. d. Jahrbuche dér ung. kgl. Geologischen Anstalt, Budapest.

A ) Publikált értekezések

1905: A Maros— Körös közének eruptiós kzetei Arad és Hunyad vármegyék határos
részein — Die Eruptivgesteine des Gebietes zwischen den Flüssen Maros und
Körös an dér Grenze dér Komitate Arad und Hunyad. FK. 35. 455— 483; 505— 537.

1906: Adatok a Nagybihar környékének geológiájához. ÉJ. 1905. 104—122.
— A Nagybihar metamorph és paleozóos kzetei. Évk. 15. 2. 125— 158.

1907: Beitráge zr Geologie dér Umgebung des Nagybihar. Jb. 1905. 122—143.
— Über die metamorphen und paláozoischen Gesteine des Nagybihar. Mitt. 15.

143-182.
— A Bihar hegység déli részének geológiai viszonyai Nagyhalmágy és Felsvidra

között. ÉJ. 1906. 69—84.
1908: Die geologischen Verháltnisse des südlichen Teiles des Bihargebirges zwischen

Nagyhalmágy und Felsvidra. Jb. 1907. 78— 96.

— (cum Emszt K.) Beitráge zr genaueren petrographischen und chemischen Kennt-
nis dér Banatite des Komitates Krassó-Szörény. Mitt. 16. 4. 143—306.

— (cum Emszt K.) Adatok Krassó-Szörény vármegye banatitjainak pontosabb
petrographiai és chemiai ismeretéhez. Évk. 16. 4. 137— 275.

— (cum Emszt K.) Elzetes jelentés a Medves-hegység (Nógrád m.) amphibolos
nephelines basanitjairól — Vorláufiger Bericht über einen Amphibolnephelin-
basanit des Medvesgebirges (Komitat Nógrád). FK. 38. 36— 37; 136— 137.

1909: Az óradnai bányavidék geológiai viszonyai. ÉJ. 1907. 100— 122.
— Die geologischen Verháltnisse dér Umgebung des Bergrevieres Óradna. Jb. 1907.

113-140.
1910: Az Újradna, Nagyilva és Kosna községek között elterül hegyvidék földtani vi-

szonyai. ÉJ. 1908. 118— 122.

— (cum Szontagh T. et Pálfy M.) A Kodru-Móma mezozóos területe. ÉJ. 1909.
113—117.

1911: Die geologischen Verháltnisse dér Gebirgsgegend zwischen den Gemeinden Új-
radna, Nagyilva und Kosna. Jb. 1908. 129— 134.

— (cum Szontagh T. et Pálfy M.) Geológiai jegyzetek a Bihar-hegységbl. ÉJ.
1910. 80-93.

— (cum Emszt K.) A Medves-hegység bazaltos kzetei — Beitráge zr Kenntnis dér
Basaltgesteine des Medves-Gebirges. FK. 41. 257— 272; 343—361.

— Néhány adat a riskulica— tomnateki szirtes mészkvonulat geológiájához. ÉJ.
1909. 45-54.

— Einige Beitráge zr Geologie des Klippenkalkzuges von Riskulica und Tomnatek.
Jb. 1909. 49-59.

— (cum Szontagh T. et Pálfy M.) Geologische Notizen aus dem Bihargebirge. Jb.
1910. 84-98.

1912: (cum Szontagh T. et Pálfy M.) Das mesozoische Gebiet des Kodru-Móma. Jb.
1909. 127-132.

— Aranyida bányageológiai viszonyai. Évk. 19. 233—354.
— (cum Szontagh T. et Pálfy M.) Adatok a Bihar-hegység középs részének föld-

tani ismeretéhez. ÉJ. 1911. 99—195.
— (cum Szontagh T. et Pálfy M.) Beitráge zr geologischen Kenntnis des centralen

Teiles des Bihargebirges. Jb. 1911. 107—114.
— Die montangeologische Verháltnisse von Aranyida. Mitt. 19. 263— 402.

1913: A Béli-hegység triász korú és triásznál idsebb rétegei. ÉJ. 1912. 80— 93.
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— (cum Emszt K.) Az újmoldvai bazalt — Dér Basalt von jmoldva. FK. 43.
416— 420; 494—499.

1914: Die triadischen und prátriadischen Schichten des Gebirges von Bél. Jb. 1912.
87—101.

— Jelentés az 1913. év nyarán végzett fölvételekrl. EJ. 1913. 221— 224.
— Földtani jegyzetek Dobsináról. ÉJ. 1913. 373— 390.
— Geologische Notizen über Dobsina. Jb. 1913. 423— 442.

1915: Bericlit meiner Aufnahmen im Sommer 1913. Jb. 1913. 247— 250.
— Földtani megfigyelések a tágabb értelemben vett Bihar hegycsoport különböz

tagjaiban. ÉJ. 1914. 287— 292.
— Dobsina környékének bányaföldtani felvétele. ÉJ. 1914. 365— 369.
— Die montangeologische Aufnahme dér Umgebung von Dobsina. Jb. 1914. 418—423.

1916: Geologische Beobachtungen in verschiedenen Gliedern dér im weiteren Sinne
genommenen Bihar-Gebirgegruppe. Jb. 1914. 326— 332.

1917: Elzetes jelentés a bauxit elfordulási körülményeirl az északi Biharban (Király-
erdben). ÉJ. 1916. 450-454.

1918: Vorláufiger Bericht über die Art des Auftretens dér Bauxite im nördlichen Bihar
(Királyerd). Jb. 1916. 506— 510.

1919: Megjegyzések a Mysidioptera (Pseudocesta? ) grandis Gaáx új lelhelyérl Fels
Kénesd környékén — Bemerkungen über den neuen Fundort von Mysidioptera
(Pseudocesta? ) grandis Gaál in dér Gegend von Felskénesd. FK. 49. 46; 140.

— A ,,Macskamez”-típusú vas—mangánércek elterjedése Erdélyben — Über die

Verbreitung des Erzlagerstáttentypus „Macskamez” in Siebenbürgen. FK.
49. 21— 43; 122-137.

— A bauxit elfordulása a Bihar-hegységben és ipari felhasználhatóságának gyakor-
lati lehetségei. Term. tud. Közi. 51. 11. 282— 288.

1922: (cum Schréter Z. et Telegdi Roth ív.) Az esztergomvidéki szénterület bánya-
földtani viszonyai. FIÁK. 1— 128.

1923: Jegyzetek a bauxit elfordulásairól a Pojana-Ruszkában és a D-i Biharban. ÉJ.
1917—19. 261— 267.

1924: Bevezetés a Nummulinák és Assilinák tanulmányozásába. Évk. 26. 1. 1— 136.

— (cum Hantken M. et Madarász Zs.) Nummulinák Magyarország óharmadkori
rétegeibl. Földt. Szemle 1. 4. 159—189.

— A tatabányai szénmedence bányföldtanytérképe. 1 : 12 500. FIÁK.
1925: Adatok Ajka vidékének geológiájához. ÉJ. 1920— 23. 82— 88.

— Földtani jegyzetek az esztergomvidéki paleogén medence nyugati részérl. ÉJ

.

1920—23. 50—59.
1926: (cum Ph. de la Harpe) Adalékok a Nummulinák és Assilinák monográfiájához

— Matériaux pour servir á une monographie des Nummulines et Assilines. Évk.
27. 1. 1— 99.

1927: Einleitung in das Stúdium dér Nummulinen und Assilinen. Mitt. 26. 1. 1— 154.

1928: Führer in Tatabánya. In: Führer Studienr. Pál. Ges. bei Gelegenh. Paláontolo-

gentages Budapest. 33— 41.

— Führer in Ajka— Csingervölgv. Ibidem. 59— 65.

1929: Studien über Nummulinen. Geol. Hung. Ser. Pál. 2. 1— 164.

1931: Nagysúri Böckh Hugó élete és munkái — Hugó Böckh von Nagysúr. FK. 61. 15— 36.

— Dobsina bányászata, 3—13.
1934: Beitráge zr Geologie dér Umgebung von Ajka. Jb. 1917— 24. 47— 51.

— Notizen über das Vorkommen von Bauxit im Pojana-Ruszka und im südlichen

Bihargebirge. Jb. 1917— 24. 201— 208.
— Adatok a Kazánszoros melletti Újbánya (Baia Noua) felskarbon szénteknjének

ismeretéhez — Beitráge zr Kenntnis dér Oberkarbonmulde von Újbánya (Baia

Noua) bei dér Kazanenge. FK. 64. 26— 31.

— Geologische Notizen über den westlichen Teil des paláogenen Beckens dér Um-
gebung von Esztergom. Jb. 1917— 24. 67— 77.

1935: Dobsina környékének földtani viszonyai — Die geologischen \ erháltnisse dér

Umgebung von Dobsina. Geol. Hung. Ser. Geol. 5. 1— 42; 1— 118.

— Adatok a Buda— Kovácsii hegység óharmadkori rétegeinek ismeretéhez — Bei-

tráge zr Kenntnis des Paláogens des Buda— Kovácsier Gebirges. ÉJ. 1925— 28.

65—86.
— Új adatok a Nagybihar (Cucurbeta) metamorf kzeteinek ismeretéhez — Neue

Beitráge zr Kenntnis dér metamorphen Gesteine dér Umgebung des Nagybihar
(Cucurbeta). FK. 65. 81— 90.
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1935: Schafarzik Ferenc r. tag emlékezete. A Magyar tud. Akad. elhunyt tagjai fölött

tartott emlékbeszédek. 22. 12. 1— 31.

1936: A Bihar-hegycsoport helyzete a Kárpátok rendszerében. Mát. Term. tud. Ért.
55. 46— 74.

1937: A Tokajhegyalja délnyugati részének s a vele dél fell határos sík terület földtani
viszonyai — Die geologischen Verháltnisse des südwestlichen Tokaj-Hegyalja
Gebirges und seines südliohen Naehbargebietes. ÉJ. 1929— 32. 329— 364.

— (cum Émszt K.) Jelentés 1931— 32-rl — Berieht über 1931 — 32. ÉJ. 1929 — 32.

40-63.
— Die tektonische Stellung dér Bihar-Gebirgsgruppe (Mtii Apuseni) im Karpa-

tensystem. Math. Nat. w. Anzeiger Ung. Akad. Wiss. 55. 69—76.
1939: A Bihar- és Béli-hegységek földtani viszonyai. I. rész. Alaphegység és paleozoikum

— Geologie des Bihar- und Béler Gebirges. I. Teil. Kristallin und Paláozoikum.
Geol. Hung. Ser. Geol. 7. 1— 200.

— Csornád, Ft és Váchartyán környékének földtani viszonyai — Die geologischen
Verháltnisse dér Umgebung von Csornád, Ft und Váchartván. ÉJ. 1933— 35.

2. 851— 878.
— Geológiai tanulmányok a Mátra északi oldalán Párád, Recsk és Mátraballa közsé-

gek között — Geologische Studien ain Nordfusse des Mátragebirges in dér Umge-
bung dér Gemeinder Párád, Recsk mid Mátraderecske. ÉJ. 1933— 35. 545—620.

1940: Zr systematischen Stellung des „Syenit”-s von v. Plovdiv Festschr. Prof. Dr. Ste-

fan Boncev zu seiner 70. Geburtstag.
— A csingervölgyi bányászat múltja, jelene és jövje — Vergangenheit, Gégénwart

und Zukunft des Bergbaues im Csingertale. ÉJ. 1933— 35. 3. 1179— 1245.

1941: Jelentés a recski kincstári bányában észlelt olajfelfakadásról — Berieht über den
Petroleumausfluss im Bergwerk dér kgl. ungarischem Kammer bei Recsk. ÉJ.
1936— 38. 1. 209—221.

1942: Adatok a Gyöngyösoroszi környéki érctelérek ismeretéhez — Beitráge zr Kennt-
nis dér Erzánge von Gyöngyösoroszi . ÉJ. 1936—38. 2. 731— 806.

1950: Mátrabánva ércelfordulása — Das Erzvorkonunen von Mátrabánva (Recsk).

ÉJ. 1939-40. 3. 111—137.

B) Kéziratok

(a Magyar Állami Földtani Intézet Adattárában)

— A szabadbattyáni andezit
— Jugoszláviai vasércelfordulások.
— A füzérradványi porcellánföld.
— A hollóházi kaolin.
— Az únyi szénelfordulás.
— A rohonci mangánérc.
— Karancsalja, Karancsberény, Mizserfa és Nádújfalu szénelfordulásai.
— Az újbányai krómvasércelfordulás.

1921: Szakvélemény a Miskolci Gztéglagyár Rt. sárhídpusztai szénjogosítványáról.
1922: Jelentés az É-i Bakony Csesznek, Esztergár, Pénzeskútpuszta és Szentgál közsé-

gek között fekv szénterületérl.
1926: Szakvélemény a bárnai Nagyk-tet bazaltjáról.

1928: Szakvélemény a csolnoki orvosi lakás környékén keletkezett falrepedések ügyében.
1930: (cum Ferenczi I.) Földtani tanulmányok Csnkaszatmánnegye területén.

— (cum Ferenczi I.) Jelentés az 1930. évi felvételrl.

— (cum Schréter Z.) A kisgyri állami palabánya környékének geológiai térképe.

1 : 2000. A kisgyri agvagpalaterület A— B szelvénye 40c irányban. 1 : 1000.
1931: A Tokaj-Hegyal ja DNy-i részének földtani viszonyai.
— Szakvélemény Újhuta község vízellátása ügyében.
— Szakvélemény Dezs Rezs Nyíri község környékén fekv bányakutatásairól.
— Jelentés Dezs Rezs fehérhegyi és a Várszély Testvérek komlóskai kutatásai

tárgyában.
1932: Tájékoztató jelentés a m. kir. Földtani Intézet által az 1931. év folyamán végzett

felvételekrl és javaslat a ricsei minimum megfúrására.
— Jelentés a Tokaji-hegység déli részében és a Taktaközben végzett földtani fel-

vételekrl.

4 Földtani Közlöny
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1933: (cum írj. Lóczy L.) Jelentés a m. kir. Földtani Intézet által a m. kir Pénzügymi-
nisztérium számára az 1932. évben végzett földtani felvételekrl és javaslat a
túrricsei geofizikai minimum megkutatására.

— Jelentés az tJkúti Bányam Rt. mangánbányáiról.
— Szakvélemény Pilisesaba-tábor lterének vízellátása ügyiében.
— Szakvélemény a pomázi szénelfordulásról.

1934: (cum ifj. Lóczy L.) Jelentés a m. kir. Földtani Intézet által a m. kir. Pénzügy-
minisztérium számára az 1933. évben végzett földtani felvételekrl és javaslat az
aszfaltot tartalmazó bogács— tardi boltozatrög megfúrására.

— Elzetes jelentés az 1934. év nyarán Párád, Recsk és Mátraballa környékén vég-
zett földtani felvételrl.

1935: Vélemény a Salgótarjáni Kszénbánya Rt. Gyúró községi szénszerzdésérl.
— Az Ajkai Szénbánya Rt. szénkészlete.
— Jelentés az 1934. év folyamán Párád, Recsk és Mátraballa környékén végzett

bányaföldtani felvételrl.
— (cum ifj. Lóczy L.) Jelentés az Ércbánya és Festékipar Rt. nézsai vasérckutató

területérl.
1936: Adatok Csornád, Fót és Váchartyán környékének földtani ismeretéhez.
— Szakvélemény Párád, Recsk geofizikai felvételének tektonikai értelmezése tár-

gyában.
— Az óparádi fúrás helyének kitzése.
— (cum PantÓ D.) Jelentés a martonyi vasércelfordulásról

.

1937: Szakvélemény a Dohányos-hegy körüli erdbirtok szénkincsérl.
— A komlói kincstári szénbánya s közelebbi környékének rövid földtani vázlata.
— Elzetes jelentés a gyöngyösoroszi bányaterületen végzett bányageológiai fel-

vételrl.
— Elzetes jelentés a szeptember hóban Gyöngyösoroszin végzett bányageológiai

felvételrl.
— Jelentés a gyöngyösoroszi éretelérékrl.
— Jelentés Romhány, Bánk és Rétság községek földtani viszonyairól.

1938: Földtani szakvélemény a Magyaregregy határában lev szénelfordulásról.
— Szakvélemény Bódvarákó és Tomaszentandrás környékének vasércelfordulási

lehetségeirl.
1939: Szakvélemény a „Rodopski Metál” szófiai részvénytársaságnak a Rodope-hegy-

ségben lev Sztrasimir, Sofia, Szaglasszie, Sarenka és Szpoluka nev bányajogo-
sítványairól.

— Szakvélemény a Magyar Bauxit Rt. nyirádi és perepusztai bauxitbányáiról.
— Jelentés az Ördögpuszta mellett felkutatott derítföldrl.
— A Kenyérmez-770. sz. fúrásban keresztezett fekv mészk valószín viselkedése

karsztosodás tekintetében.
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A felsfokú geológusképzés idszer kérdései

Dr. Benk Ferenc

A bányászat, elssorban a szénbányászat restrikciója negatív módon hatott

geológusképzésünkre is. Az „olajárrobbanás”, a „nyersanyag- és energiavál-

ság” nyomán azonban a figyelem fokozottan a hazai elfordulások felé fordult,

s ez kedvezen befolyásolta a képzést is: pár éve — a legújabb „reformtervek”
alapján-megindúlt a bányamérnök-geológus, s jelentsen megersödött az

egyetemi geológusképzés. Az azóta eltelt id idszervé teszi, hogy olyan szem-
pontból is áttekintsük a geológusképzés néhány kérdését, beleértve a képzés
célját és tartalmát, hogy azok milyen módon és mértékben veszik figyelembe
azoknak a népgazdasági, ill. iparágnak a geológiával, ill. a földtani munkával
szemben támasztott igényeit, amelyek a geológusokat a kutatásban és a ter-

melésben foglalkoztatják, s amelyek végs soron azt az objektív alapot jelen-

tik, amelyekkel a képzés újjászületése, ill. kiteljesedése indokolható.

Az ilyen vizsgálódást különösen idszervé teszi, hogy a központi földtani

hatóság, melynek — az alapító levelének is tekinthet 1013/1964. (V. 4.)

számú kormányrendelet 4/h szakasza értelmében — különösen feladata az,

hogy irányelveket dolgozzon ki a földtani kutatással kapcsolatos fels- és

középfokú káderképzésre, a közeljövben els ízben állásfoglalást kíván ki-

alakítani a soron következ, VI. ötéves terv földtani feladataihoz kapcsolódó
oktatási kérdésekrl, s ebben a tárgyban elterjesztéssel kíván fordulni az

oktatási miniszterhez.

A kérdés tanulmányozását indokolja az is, hogy a VI. ötéves népgazdasági
terv keretében kell kidolgozni a középtávú kutatási terveket. A képzés elem-

zése során nagy figyelmet kell szentelni a távlati tudományos kutatási terv

földtani feladataira, valamint a távlati bányamvelési igényekre, mivel dönt
súllyal ezek földtani feladatainak megoldására kell képeznünk a szakembere-
ket. Fokozottan eltérbe kerülnek azonban a mezgazdaság és a természeti

környezet, általában: a földtannak a megújuló természeti erforrásokhoz kap-
csolódó feladatai is.

A geológusképzés jelenlegi helyzetét és problematikáját szükséges áttekin-

teni a szervezett geológus-továbbképzs tartalmának és formájának (szerve-

zeti kereteinek) ésszer kialakításához is. Csak ez lehet az a reális alap, amelyre
azt rá lehet építeni.

4*
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1. Képzési irányok és arányok

Hazánkban felsfokú földtani képzés két egyetemen, az ELTE Természet-
tudományi és a NME Bányamérnöki Karán folyik. Mimikét egyetemen van
geofizikusmérnök képzés is; ezek képzési kérdéseivel azonban nem kívánunk
foglalkozni, éppígy a középfokú geológus- és geofizikus- (= technikus) képzés
mégoly fontos kérdéseivel sem, bár ezt az utóbbit egy vonatkozásban még
érintem (1:2.3. pont).

1.1. A képzés tartama mindkét egyetemen 10 félév. A tanulmányok befeje-

tével a hallgató szaktárgyaiból államvizsgázik, s (irányítottan) választott

témából szakdolgozatot, ill. diplomatervet készít. A sikeres vizsga, ill. védés
után geológus, ill. bányamérnök oklevelet kap, az utóbbi esetben az ágazat
megjelölésével.

1.1.1. Az ELTE-n folyó geológusképzés idestova három évtizedes múltra
tekinthet vissza. A bányászat restrikciós politikájának sajnálatos következ-
ményeként 1974 és 1978 közt a végz hazai hallgatók száma a megelz 18-23-
ról 2— 8-ra csökkent. A felvételi létszám csak 1975-ben, a közös földtudományi
alapképzés megindulásával kezdte megközelíteni a régi szintet.

A megújult geológusképzés négy féléves közös földtudományi alapképzésre

épül. Ezután következik a hat féléves szakosított oktatás a következk szerint:

geológus, geofizikus, geográfus és kartográfus. Ezekhez ágazati képzésként

járul a megvalósulás eltt álló talajtanos képzés; ágazatként is elvégezhet
azonban a geográfus és kartográfus szak. Az eredetileg tervezett meteorológus
szak 1978-ban kivált a földtudományi alapképzésbl, a tervezett ökológus

ágazat pedig valószínleg a biológia keretében valósul meg.
Megjegyzend azonban, hogy a jelenleg (1978. augusztus) érvényes tanterv

szerint a szakosodás gyakorlatilag már a III. félévben megkezddik: ekkortól

kezdve van ti. módja a hallgatónak arra. hogy szabadon választott tárgyakat

vegyen fel, s az e félév végére es évközi szigorlati tárgy is a szakosodás szerint

eltér (ez a szigorlat egyébként a jövben — éppen ennek elkerülésére — való-

színleg a IV. félév végére kerül.) *

1.1.2. A NME -n a képzés az ún. mszaki földtudományi szak keretében

folyik, és bányászati geológiai, mérnökgeológiai, hidrogeológiai és geofizikai

ágazatra specializálódik. A bányászati geológiai ágazat képzése itt is szünetelt,

s csaknem tíz év után indult meg újra. A felvételi létszám azonban nem válto-

zott lényegesen, mert a bányászati geológiai helyett hidrogeológus, majdhidro-

geológus és mérnökgeológus képzés folyt, jelezve, hogy az egyetem rugalma-

sabban alkalmazkodott a változásokhoz.

A képzés során a szakosodás hivatalosan a VII. félév után idul meg. Valójá-

ban azonban az oktatás csak az els négy félévben teljesen azonos, a további

három félévben fokozatosan, majd ezt követen egyre élesebben eltér.

1.2. A két egyetemen végzett hallgatók létszáma nagyjából azonos: mind-

egyik évente 15— 25 geológust és 10— 15 geofizikust bocsát ki. A végz geoló-

gusok aránya valamivel az NME számára kedvezbb (I. táblázat).

A beiskolázandó létszámra Hámor G. végzett felmérést 1978. februárjában.

Eszerint csak a természetes csökkenés (nyugdíjazás 1) figyelembevételével a

geológus-létszám puszta szinten tartására is évi 40 — 45 f kibocsátása szük-

séges, — s ez még nem jelent fejlesztést. Ez a lemorzsolódás miatt szerényen

számolva is legalább 50— 55 f beiskolázását igényelné.
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A geológus hallgatók létszáma a két egyetemen az 1977/78. tanévben
I, táblázat

ELTE

Évfolyam Geológus Geofizikus Kartográfus Geográfus

J

Meteorológus Földtudományi
összesen

V. 9 (2) 5 (2)
* 2 (1)* » IC (5)

IV. 20 (6) 17 (6)
» 37 (12)

m. 17 (2)» 10 (1) 7 3 (3) 37 (6)

rr. Szakosodás csak a 32 (2)

i. m. félév után
1

41 (4)

összesen 46 (8) > 32 (9) > 7 > 2 (1) > 3 (3)

1

163 (29)

Az egységes földtudományi alapképzés keretében az 1978/79. tanévre beiskolázott létszám 45 f (ebbl meteoroló-
gus legalább 10 f).

Megjegyzés: A zárójelben lev szám: az elzbl külföldi
* csak a tanárképzés keretében van szakképzés

NME

Évfolyam Bányageológus Mémökgeológus Hidrogeológus összesen Geofizikus Mindösszesen

Y. 7 15 22 9 31

IV. 10 — 11 21 n 32

ni. 11 — 13 24 12 36

n. 6 7 9 22 12 34

L 8 9 8 25 10 35

Összesen 35 23 56 114 54 168

Az 1978/79. tanévre beiskolázott létszám f

A jelenlegi beiskolázott létszám tehát (I. táblázat) a földtani kutatás hosszú-

távú feladatait mérlegelve igen szkösen elegendnek tnik, bár kétségtelen,

hogy a jelenlegi nagy létszámhiányból ered igény némileg hamis optikát is

tükröz, mivel évekig nem, ill. gyakorlatilag nem volt geológusképzés. Gyökere-

sen megváltozhat a helyzet, ha kezdenek kiáramlani az együttesen várhatóan
30—40 fs évfolyamok. Mindenesetre a jelenlegi létszámhiányok felszámolá-

sára az els 5—10 évben a jelenleginél nagyobb beiskolázás is indokolt lenne.

A lemorzsolódás az NME-n mintegy 30%, az ELTE-n kisebb. Ezt a beisko-

lázott létszám megállapításakor természetesen figyelembe kell venni. A lemor-

zsolódásbeli különbség f oka a jelentkezk felkészültségbeli különbsége: az

ELTE-n kivételesen szerencsésnek érezheti magát az a jelölt, akit 15 ponttal

felvesznek; az NME-n kivételesen szerencsétlennek az, akit 13 ponttal nem
vesznek fel.

Racionális meggondolások azt sugallnák, hogy a beiskolázott létszám egyen-

l legyen a két egyetemen. Mivel a végzett szakembereknek jóval több, mint
a fele az iparban helyezkedik el, ill. ipari kutatásokkal foglalkozik, ehhez az

szükséges, hogy az ELTE fokozottan vegye figyelembe a gyakorlat (ipar) igé-

nyeit (1. késbb). Enélkül a jelenlegi kb. 2/3— 1/3 arány módosítása nehezen
indokolható.

A céltudatos képzés nyugodt kialakítása és a megfelel szakember-ellátott-

ság érdekében szükséges azonban, hogy a beiskolázott létszám állandósága

hosszabb távon is biztosítva legyen, s az ipar rövidlejáratú restrikciós, ill. fej-

lesztési tendenciái ne befolyásolják drasztikusan; az oktatás ezeket egyébként
is eleve csak 5 éves késéssel tudná követni.
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1.3. Mindezek alapján
— indokoltnak látszik mind az ELTE-n, mind az NME-n folyó szakember-

képzés további fenntartása;
— az oktatás hatékonysága és a népgazdasági igények folyamatos kielégí-

tése érdekében szükséges az állandó beiskolázási létszám biztosítása. Ezt annak
figyelembevételével kell meghatározni, hogy a két egyetemrl évente egy-

aránt mintegy 20— 20 szakember kapjon diplomát. Az elkerülhetetlen lemor-
zsolódást is tekintve ez mintegy 25— 25 f beiskolázását jelenti.

2. A képzés célja

2.1 .A képzési cél f specifikumai
2.1.1. A budapesti képzés objektív lehetségei révén sokrét természettudo-

mányi megalapozottságot tud adni. Ez képessé teszi a hallgatókat a földtani
tudomány széles területeinek mveléséhez. Az innen kikerül geológusnak
elssorban a földtani térképezésben és a földtani anyagvizsgálatban kell széles-

kör ismereteket szereznie; tágabb spektrumú természettudományi alapkép-
zettsége révén nagyobb, szintetizáló feladatok megoldására is alkalmas. Adat-
gyjt-oknyomozó földtani szemlélete a tudományos (elméleti) feladatok meg-
oldásában is elnyt jelent.

A képzés céljának megjelölésekor figyelembe kell venni, hogy hazánkban
ma már aligha kerül sor önálló (öncélú) földtani térképezésre. Ez a feladat

egyre inkább elkutatás jellegvé válik, célja az ásványi nyersanyag, esetleg

másirányú prognózis, s egyidejleg rendszerint a felderít kutatás is; annak
elkészítése feltétlenül. Ezért ha a földtani térképezést végz, ill. arra fel-

készül geológus teljes érték munkát akar végezni, tisztában kell lennie az

el- és felderít kutatással s a hozzájuk kapcsolódó prognózis feladatokkal is.

Az oktatás minden tanrendi kötöttsége ellenére nagyobb szabadságot bizto-

sít arra, hogy a hallgató egyéni hajlamai vagy érdekldése szerint válasszon

jónéhány speciális tárgy között.

A képzés hatékonyságához határozott elnyt jelent az egyetem széles és

magasszinvonalú természet- és földtudományi bázisa, a fvárosban mköd
Mszaki Egyetem, valamint szakmai államigazgatási, kutatási és kulturális

intézmények, ill. a velük való potenciális kooperációs lehetségek, ha ez

egyelre kevéssé érvényesül is. Különösen hiányolható a BME-vel való együtt-

mködési lehetségek kihasználatlansága. Ez pl. a mszaki földtani és hidro-

geológiai oktatásban, az üzemi és gazdasági ismeretek megszerzésében (1.

késbb) minden bizonnyal mindkét fél számára kedvez lenne: emelné a kép-

zés mszaki megalapozottságát és színvonalát, s felels szerepet adna a BME-
nek is a geológusképzésben.

A talajtani ágazati képzés bevezetése szinte elre jelzi az Agrártudományi
Egyetemmel való együttmködés szükségességét.

Az egyetem a fvárosban lev országos szervek (vö. MÁFI, OKGT, MÁT stb.)

magasfokú képzettséggel rendelkez szakembereinek meghívásából adódó ok-

tatási lehetségeket egyelre inkább a speciális kollégiumok keretében hasz-

nálja ki. Az ilyen természet problémák általános voltát jelzi, hogy a tudo-

mánypolitika idszer kérdéseirl hozott 1003/1978. (I. 18.) sz. miniszter-

tanácsi határozat VII. 7/g szakasza külön hangsúlyozza, hogy: ,,Jobban be kell
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vonni a kutatóintézetekben dolgozó kutatókat az egyetemi oktató munkába és

ezt munkajogilag is el kell segíteni.”

2.1.2. A miskolci képzés a hallgatókat a bányadöldtani, fúrási geológiai,

valamint a mérnök- és hidrogeológiai feladatok ellátására készíti fel. Oktatá-
sának megalapozásában a matematika és a mszaki tárgyak, valamint a fizika

speciális részei kaptak nagyobb hangsúlyt. Az oktatásban a földtani helyett

inkább a konkrét eseteken alapuló, ún. mérnöki (mszaki) szemlélet érvénye-
sül. Ha ez az általánosító és oknyomozó munkában hátrányt is jelent, rendkí-

vül elnyös a precedenseken alapuló konkrét kérdések egzakt, receptszer
megoldásához.
A tanrend minden ágazaton teljesen kötött; az ágazat megválasztásán túl-

menen a hallgatónak nincs választási lehetsége a tantárgyak között.

Az NME objektíve kedvezbb lehetségekkel rendelkezik a bányászati, vala-

mint az azt megelz bányaföldtani feladatok megalapozására. A hidro- és

mérnökgeológus képzés azonban tulajdonképpen gyökértelen itt, mivel a

BME-n folyik azoknak a mérnököknek a képzése, akik a mérnökgeológiai

munkára igényt tartanak. Ezért logikusabbnak látszanék ennek BME—ELTE
kooperációban való megvalósítása. Jobbnak a BME adottságai a hidrogeo-

lógus-képzésben is. Ebbl logikusan következen csupán a bányászati liidro-

geológia tartoznék az NME-hez.
Az oktatási irányok ilyen szétválasztása híven megfelelne az egyetemek

tényleges profiljának, s így a kérdés objektív, elvi alapon történ rendezését

jelentené. Ebben az esetben ti. a földtani szakképzés szorosan követné a fel-

használó terület szakemberképzésének megoszlását.

Lehetséges természetesen, hogy ma még — vagy egyesek szerint ma már —
nem idszer ilyen kérdés felvetése. Az elvek tisztázása azonban akkor is fon-

tos, ha azt a gyakorlat esetleg csak késbb tudja követni.

2.1.3. A képzés eltér céljának megfelelen a két egyetemrl kikerül szak-

emberek — elvileg — egymást kiegészít szakismeretekkel rendelkeznek. A
valóságban azonban munkaterületük nem különül el ilyen élesen, s a gyakorlati

munka során az évek elrehaladásával ez a képzésbeli különbség egyébként is

fokozatosan elmosódik. Fleg az ELTE profiljába tartozó felderít kutatással,

ill. az NME profilú nyersanyagkutatással foglalkozó szakemberek (bányászati

geológiai ágazat) munkaterülete érintkezik széles sávban egymással, részben

fedve is egymást, st a kifejezetten termelési geológiai, ill. bányaföldtani fela-

datok egy része is inkább az ELTE-n megszerezhet oknyomozó és szinteti-

záló képzettséget, ill. beállítottságot igényli. Kétségtelen viszont, hogy a kuta-

tóintézetekben, st a tudományegyetemi oktatásban is nagyobb szerepet

kellene kapniok a megfelel mszaki és üzemi alapismeretekkel rendelkez
szakembereknek

.

A két egyetemen folyó geofizikus- és geofizikusmérnökképzésben sokkal

kisebb az eltérés. Joggal merülhet fel tehát az a kérdés, valóban szükséges és

indokolt-e ilyen mérték különbség a két képzés között, s az eltérések — az

NME-n tapasztalható egyirányú torzulás, mely ellenkez eljellel a jelenlegi

ELTE képzésben is fellelhet — nem inkább szubjektív (esetleg presztízs)

okokra vezethetk-e vissza, vagypedig arra, hogy — szervezett szakmai
továbbképzés nem lévén — az egyetemi képzés kíván olyan igényeknek is

eleget tenni, amelyek kielégítése valójában sokkal inkább a továbbképzés
feladata lenne.
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2.2. Meggondolásra várna, és fleg az egyszerbb terepi munkák szempontjából talán
megoldást is jelentene a kétlépcss oktatás bevezetése. Ez megoldaná a szervezett techni-
kus továbbképzést, s a technikum és az egyetem között átmeneti lépcsként szakmai-
társadalmi presztízsként egyben vonzóert is jelentene (jelenthetne) a legjobb (jobb)
technikusok számára.

Az ideális az lenne, ha sikerülne olyan tantervet kialakítani, mely lehetvé tenné, hogy
a hallgató a VI. félév befejeztével lényegében zárt egységnek tekinthet oktatási anyagot
sajátítson el, s az alkalmas, ill. elegend lenne a felsfokú technikusi (= üzemmérnöki,
ill. esetünkben üzemi geológusi) cím elnyeréséhez. Erre épülne a tulajdonképpeni egye-
temi képzés (= okleveles geológus). Ha — amint valószín — ez nem valósítható meg,
a kétéves alapképzés után következhetne a bifurkáció a geológus, ill. okleveles geológus
felé a hallgatók megfelel kijelölésével. Az önkéntesség ebben az esetben csak egyirányú
lehet: akit felkészültsége az ötéves, azaz az egyetemi képzésre kvalifikál, kérheti magát
a 3 évesre, megfordítva azonban nem. Biztosítani kellene azonban, hogy a hároméves
képzés felfelé nyitott legyen, azaz az üzemi geológus továbbképzés útján késbb megsze-
rezhesse a geológus oklevelet.

A kétlépcss oktatás bevezetése jelentsen hozzájárulna a képzés színvonalának eme-
léséhez, mivel ebben az esetben valóban csak a legjobbak, ill. arra érdemesek kapnának
egyetemi diplomát. Megoldaná ez a képzési forma a beiskolázási létszám „túlzottságá-
val” kapcsolatos aggályokat is.

Ezt a képzési formát látszólag inkább az NME-re lehetne építeni, valójában azonban
az ELTE-n szinte könnyebben megoldható lenne az alapképzési program célnak meg-
felel módosításával. Meggondolásra ajánlható esetleg az is, hogy az els három év okta-
tása közös alapképzés keretében follyék a két egyetemen. Ezután a hallgatók egy —
elreláthatóan nagyobb — része üzemmérnöki (= felsfokú teclmikusi) oklevelet kapna,
a legjobbak viszont — mostmár valóban szakosodva — az ELTE-n (kutató- és bánya-
geológus), ill. a BME-n (hidro- és mérnökgeológus) folytatnák felsfokú tanulmányaikat,
s errl egyetemi oklevelet kapnak.

Bár objektív (de talán sokkal inkább szubjektív) okok miatt mindez egyelre talán
irreális kívánságnak tnik, ha csak elvi lehetségként is elfogadjuk, érdemes lenne
részletesebben kidolgozni, esetleg különböz alternatívákban is. Mindenesetre a kérdés
komoly meggondolást és alapos elkészítést igényel, mindenekeltt pedig annak gondos
felmérését, ténylegesen milyen igény merül fel a hároméves képzettséggel rendelkez
szakemberek iránt, ill. hogy a jelenlegi geológus-technikusok közül hányán választanák
ezt a továbbtanulási lehetséget.

Az ilyen oktatás esetleg már a képzés alapozásánál is differenciálást igényel. Lehet-

séges pl., hogy bizonyos speciális matematikai, fizikai, kémiai tárgyakat csak az vesz

fel, aki eleve ambicionálja az egyetemi oklevelet; ebben az esetben viszont a III. év
utáni továbbtanulás jogosan megkövetelhet feltétele lenne az is, hogy a hallgató ren-

delkezzék e tárgyak vizsgáival stb.

2.3. Mindezek alapján a következk mérlegelése ajánlható:

2.3.1. Szükséges lenne a képzési irányok olyan meghatározása, hogy azok
fokozottan összhangba kerüljenek a megfelel egyetemek képzési profiljával.

Ennek megfelelen
— az ÉLTE képezze az anyagfeldolgozásra, földtani térképezésre, alap-,

el- és felderít kutatás végzésére, ásványi nyersanyag-, ill. általában földtani

prognózis készítésére alkalmas geológusokat;

— az NME képezze az ásványi nyersanyagok fleg elzetes, részletes és

termelési kutatására, a bányaföldtani munkára, valamint az ásványi nyers-

anyagkutatással és termeléssel kapcsolatos hidrogeológiai feladatok végzésére

alkalmas geológusokat;
— az ELTE és a BME kooperációjával lehetne megvalósítani a mérnök- és

a hidrogeológusképzést (az utóbbiból a bányászati hidrogeológia az elzknek
logikusan megfelelen az NME keretébe tartoznék) ; általában jobban kellene

támaszkodni a BME-vel való kooperáció lehetségére a jelenlegi képzésben is;

— meg kellene vizsgálni a mérnök- és hidrogeológusképzés egységes szak-

ként vagy szakirányként való megvalósításának lehetségét ;
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— az NME-n folyó képzés ágazatok, ill. szakirányok szerinti túlzott és in-

dokolatlan differenciáltságát megszüntetve fokozatosan meg kell valósítani

az egységes bányászati geológusmérnök képzést.

2.3.2. A képzés színvonalának emelése érdekében mindkét egyetemen cél-

szer lenne megvizsgálni a kétlépcss oktatás — esetleg közös — bevezetésé-

nek lehetségét és feltételeit. Ez az oktatási mód azonban az 1.3. pontban
közölt beiskolázási létszámot csupán kis mértékben befolyásolhatja.

3. A képzés tartalma

A képzés tartalmának áttekintéséhez — ez egyébként a továbbképzés tartal-

mának meghatározása szempontjából is irányadó lehet — mindkét egyetem
jelenlegi tantervét vettem alapul.1 Ezek egyaránt 1975-ben léptek életbe. Két-
ségtelen, hogy mindkét egyetem geológusképzésének tanterve többször válto-

zott a képzés több mint 2 1
f 2

évtizedes múltja alatt. Megengedhetnek látszik

azonban az a célszersít feltételezés, hogy az idbeli változások egyirányúak,
azaz pozitívak, és hatásuk elvileg tükrözdik a jelenlegi tantervekben is (ha ez

teljes mértékben valószínleg azért mégsem teljesül . . .).

A tantervekben szerepl tantárgyakat a könnyebb áttekinthetség érdeké-

ben 14 csoportba összevonva s az egységes összehasonlítás érdekében száza-

lékos arányban a II.— és III. táblázatok mutatják be. A táblázatokban össze-

hasonlításul feltüntettem a Szovjetunió két legrangosabb felsoktatási intéz-

ményének, a Moszkvai Földtani Kutató Intézet, ill. a Leningrádi Bányászati
Intézet* geológusmémök képzésének hasonló adatait is.**

A táblázatok, ill. az összeállításukhoz felhasznált tantervek alapján több
érdekes és értékes következtetés vonható le

:

3.1. Az ELTE egységes földtudományi alapképzése — kellen nem dicsérhet
módon — az eddiginél lényegesen nagyobb teret ad a matematika, fizika és a
kémia oktatásának; ez minden szempontból jogossá teszi azt az igényt is, hogy
az ELTE-n végzettek is minden megkötés nélkül bekapcsolódhassanak a meg-
felel szakmérnökképzésbe. Továbbra is hiányzik azonban a mechanika s az

üzemi gazdasági ismeretek oktatása (az utóbbiakra a késbbiekben még vissza-

térek).

3.1.1. Az egységes földtudományi alapképzéssel kapcsolatos legfontosabb elvi

aggály az, hogy ebben értheten nem, ill. aligha érvényesülhet a sokat emlege-

tett és a számunkra (sajnos, már az „idsebb generáció” számára) oly sokat

kifejez földtani szemlélet. Ezt ti. a késbbiek során már nehéz beleplántálni

a hallgatókba.

A közös alapozás másik — nemcsak a geológia szempontjából — vitatható

oldala az, hogy valóban teljesen azonos matematikai, fizikai, kémiai és föld-

rajzi megalapozásra van-e szüksége a különböz szakoknak. Az egységes mate-
matikai, fizikai és kémiai alapra ti. már eleve a szakosítástól függ specifiku-

mokat kellene ráépíteni. Ha esetleg a geológus, pedológus, kartográfus, geog-

ráfus stb. azonos volumen anyagot is igényel az egyes alaptárgyakból, ez nem

1 A kézirat lezárva 1980. augusztusában.
• Az Intézet (= Insztitut) kifejezés ebben a vonatkozásban a hazai szóhasználatban gyakorlatilag a mszak

egyetemnek felel meg.
•• A szovjet intézményekre vonatkozó adatok az 1966/67-tl érvényes tanterveken alapulnak.
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feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazokra az anyagrészekre ugyanolyan részle-

tességgel van szüksége (ez a kérdés még nagyobb súllyal tehet fel az NME
oktatásában, ahol több esetben még a karok közt sincs eltérés az anyagrészek-
ben, s szakok szerint is csak ritkán). Az alaptárgyi képzésben tehát jobban ki

kell emelni a földtan számára lényeges részeket, legcélszerbben az általános
ismeretek elsajátítása utáni speciális kémiai, fizikai, matematikai kollégiumok
formájában.

A geológusképzés keretében oktatott tantárgyak óraszámának százalékos megoszlása
a magyarországi egyetemeken, a moszkvai és leningrádi mszaki egyetemeken

(az általános ktelez tárgyak és szaklabor, diplomaterv-konzultáció óraszámainak figyelmen kívül hagyásával)

II. táblázat

Földtani térképe-

zés és felderít-

kutatás

Teleptan, vásányi
nyersanyagkutatás,

bányaföldtan

Hidrogeológia és mérnök-
geológia

Sor-

szám Tárgycsoport megnevezése ELTE
cá
M

cn

9 5b
Mérnök

geológus

>
ta _

"3

1975
1978

S XME
> Z
zd ei ^ 43 § -í

^

s-sf

u. 3

lel
\ ín

XME III § O §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12

2. Matematikai és természettudo-
mányi alaptárgyak 22,2 23,2 25,6 27,2 26,2 23,8 30,3 27,4 28,2 23,6

3. Mszaki alaptárgyak 5,4 5,0 11,9 13,6 14,9 12,8 11,7 13,3 14,3 17,2
4. Földrajz-csillagászat-meteoro-

lógia-térképészet-bányamérés 10,7 8,9 2,6 3,7 3,9

16,9

4,1 3,6 5,2 2,8 1.7

5. Ásvány-kzettan, geokémia
slénytan, biológia

17,6 18,5 17,5 6,6 18,7 6,6 6,7 6,7 8,2

6. 12,6 11,6 4,7 1,8 1,8 3,5 A történeti földtanban szerepel

7.

Általános és szerkezeti földtan,

földtani ^térképezés 4,2 5,8 7,1 6,3 6,0 7,5 6,2 6.3 4,0 6,7

8. Történeti és reírionális földtan 7,3 7,3 7,7 4,8 7,2 5,4 3,3 3,3

4,8

6,4 7,7

9. Geofizika 3,8 3,5 4,1 6,3 4,2 1,8 4,7 3,2 2,2

10. Airro-, hidro- és méraökgeológia 5,8 5,4 1,8 11,0 6,3 2,3 29,2 27,8 27,6 25,0

11. Teleptan 8,4 8,5 6,6 5,9 2.0 8,3 2,2 3,0 2,2 3,2

12. Ásványi nyersanyagkutatás-
-bányaföldtan 1.2 1,2 6,1 9,2 6,1 7,4 _

13. Üzemi és gazdasági ismeretek 0,8 1,2 4,4 3,7 4,5 4,5 2,2 2,2 4,6 4,5

2—13. összesen 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Általános kötelez tárgyak + 19,2 + 21,2 + 19,0 + 18,4 + 19,4 + 20,2 + 18,3 + 18,5 + 19,0 + 20,0

14. Szaklabor és egyéb tárgyak + 7,7 + 7,7 + 13,2 -r 1,5 + 13,5 + 1,5 + 1,5 + 12,3

1. Általános kötelez tárgyak: ideológiai tárgyak, idegen nyelv, honvédelmi ismeretek, testnevelés.

2. Matematikai és természettudományi alaptárgyak

:

matematika, ábrázoló geometria, fizika, kémia.
3. Mszaki alaptárgyak

:

számítógépes adatfeldolgozás, mérnöki rajz, mszaki mechanika, elektrotechnika, gép-
tan, mélyfúrás, bányászati ismeretek, munkásvédelmi ismeretek, nyersanyagok technológiája, mérnöki létesítmények.

4.

Földrajz—csillagászat— meteorológia—térképészet: geomorfológia, geodézia, bányamérés, bányászati geomet-
ria is.

5. Ásvány- és kzettan, geokémia: petrológia is.

6. slénytan -biológia

:

biológia, általános slénytan, ösállattan, snövénytan, mikropaleontológia, paleoökológia,

evolúció, biogeográfia, biosztratigráfia.
7—9. A cím szerinti tárgyak.
10. Agro-, hidro- és mérnökgeológia (mszaki földtan): talajtan, kzetfizika, geomechanika, alagútépítés, alapozá-

sok, mérnöki építéstan, áramlástan, vízvédelem, vízbányászat, vízmvek-víztechnológia, hidrológia, vízkutatás,

-beszerzés, -gazdálkodás, vízbeszerzó mvek is.

11. Teleptan: általános teleptan, metallogénia, kolaj-, bauxitföldtan, nem ércek, építanyagok földtana, érctelep-

tan, ásványi nyersanyagok is.

12. Ásványi nyersanyagkutatás — bányaföldtan : készletszámítás is.

13. Üzemi és gazdasági ismeretek

:

ipargazdaságtan, szervezéstan, bányajog, ásványvagyongazdálkodás, gazdaság-

geológia.
14. Szaklabor és egyéb tárgyak

:

diplomaterv-konzultáció és speciális felkészülés is.

Megjegyzés

:

Az ELTE közös földtudományi alapképzésében már a III. félévtl kezdve vannak szabadon válasz-

tott, fakultatívan felvehet tárgyak. Ezeknek el van Írva ugyan a felveend óraszáma, maga(-uk) a tárgy(-ak) azon-

ban nem. Mivel sem elírás nem szabályozza a (jövend) szakosodás szerint felveend tárgyakat, erre megfelel gya-

korlat sem alakult ki s a követend választási módról sem volt mód felvilágosítást kapni, az ebbl adódó nehézségek

áthidalására az összes (kötelez + ajánlott) tárgyak szerepelnek a táblázatokban. Ez a hatás a II. táblázatban er-
sebben, a III.-bán már alig érvényesül.
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3.1.2. Az egységes földtudományi alapképzésben olykor nem kis gyakorlati
nehézséget okoz az. hogy a logikusan egymásra épül tantárgyak közül nem
egyet egyidejleg kell oktatni. A földtörténet oktatása párhuzamos az slény-
tanével, ha ugyan nem elzi meg, de ugyanez vonatkozik az ásvány- és kzet-
tan speciális részeire. (Nb. az általános földtanból a speciális képzésbe csak a
szerkezeti földtan került bele.)

3.1.3. A tanulmány nem kíván foglalkozni az egyes tárgyak programjával, ill.

tartalmával, s a bizonyára tapasztalható átfedésekkel sem. Ezek a kérdések
külön gondos vizsgálatot érdemelnének, de jóval meghaladnák e munka ter-

vezett kereteit. Néhány meggondolandó problémaként jelentkez kérdést azon-
ban — inkább példaként, mintsem a teljesség igényével — mégis érdemes fel-

vetni ebbl a tárgykörbl:

(1) Meglepen és megítélésem szerint indokolatlanul nagy a biológiai-slény-

tani tárgyak aránya; ezek óraszáma pl. tízszerese az ásványi nyersanyagkuta-
tásra, készletszámításra és bányaföldtanra fordítható idnek, de meghaladja
az általános és szerkezeti földtan, földtani térképezés, történeti és regionális

földtan összóraszámát is. A kötelez tárgyak között pl. egyedül az slénytan-
ból szerepelnek olyan kollégiumok, amelyek oktatását természetesen nem
lenne helyes kizárni, de felesleges, st helytelen minden hallgató számára
kötelezvé tenni. Ezeket azok számára kellene szabadon válaszolható kollé-

giumi lehetségként fenntartani, akik ilyen irányban kívánják specializálni

magukat (vö.: evolúció, biosztratigráfia, paleobiogeográfia, st tulajdonkép-
pen még a mikropaleontológia is; különösen fonáknak tnik, hogy pl. a paleo-

biogeográfia kötelez tárgy, a paleogeográfia pedig a földrajzi — !— tanszék
speciális kollégiuma).

(2) Fleg a földtani térképezésnek a 2.1. pontban említett értelmezését figye-

lembe véve rendkívül kevésnek látszik az ásványi nyersanyagkutatás és a bánya-

földtan óraszáma (nb. az utóbbi tulajdonképpen csak speciális kollégiumként
szerepel önálló megnevezéssel), s még a minimálisnál is kevesebbnek az üzemi
és gazdasági ismereteké. Ezek az utóbbiak gyakorlatilag nem is szerepelnek az

oktatásban. Ez azt jelenti, hogy az ELTE-n végzett geológus úgy kerül ki a
gyakorlatba

,
hogy semmiféle üzemi

,
szervezési vagy üzemgazdasági ismerettel

nem rendelkezik. Érthet, hogy az ilyen téren teljesen tájékozatlan geológus

eleinte meglehetsen, ha ugyan nem teljesen idegenül mozog a gazdasági, st
az üzemi kérdések közt. s beilleszkedése sok nehézséggel jár. Ha az üzemi gya-

korlatban — volens-nolens — el is sajátítja ezeket az ismereteket, a kezdeti,

tulajdonképpen önhibáján kívül elkövetett baklövések súlyát esetleg egész

pályáján magával kell hurcolnia.

A gazdasági és az üzemi ismeretekre mindkét típusú geológusnak szüksége

van, s megítélésem szerint éppen ezen a téren lehet a legkevesebb különbség

a geológus és a geológusmérnök felkészültsége között. A földtani munka ma
már elképzelhetetlen gazdasági értékelés nélkül. Ezért olyan szakembereket

kell képeznünk, akik tisztában vannak feladataik gazdasági vonatkozásaival,

s akikben megvan a gazdaság(osság)i elemzés és értékelés képessége és kész-

sége. Ehhez alapvet szemléletváltozásra van szükség az egyetemi oktatásban.

Ha a gazdasági képzés a maga teljességében kétségtelenül továbbképzési fela-

dat is, az egyetemi képzésnek meg kell adnia hozzá a megfelel alapokat.

Enélkül valóban kevés objektív indokkal támasztható alá az az igény, hogy az

ELTE oklevél jogosítson fel pl. a mérnök-közgazdász szak elvégzéséhez.

A gyakorlati földtani és a gazdasági tárgyak óraszámának növelésére, st az
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utóbbinak tulajdonképpen a megteremtésére a következ lehetségek állnak

rendelkezésére

:

— a félévi óraszám növelése; ez ti. jelenleg kisebb az OM engedélyezte fels
határnál (a szakhoz külön ágazat felvétele egyébként eleve bizonyos óratöbblet

felvételére ad lehetséget);
— a IX— X. félévi „szaklabor” óraszámának csökkentése;
— az slénytan-biológiai tárgyak egy részének speciális kollégiummá min-

sítése.

(3) Az ásványi nyersanyagprognózisok felülvizsgálatának tapasztalatai arra

utalnak, hogy komoly kívánnivalókat hagynak maguk után a végzettek tekto-

nikai, fleg pedig metallogéniai ismeretei is. Ezt az utóbbit talán részben az is

okozza, hogy a teleptani, nyersanyagkutatási és bányaföldtani ismeretek okta-

tásának tanszékek közti megosztása — vélheten gyakorlati okok miatt —
nem teljesen következetes.

(4) Csak 1978 szétl szerepel a tantárgyak között a bauxitföldtan, s nem
önálló tárgy a kszénföldtan sem, hanem a nem-ércek földtanába olvadt bele.

(5) További meggondolást, ill. elemzést igényel az ún. szakmai laboratórium

jelents óraszáma (2X10 óra). Mivel ez a szakdolgozat elkészítésére fenntartott

idt jelenti, egy része felhasználható lehetne az említett anomáliák, ill. arány-
talanságok megszüntetésére.

3.1.4. A csak példaként kiemelt néhány aránytalansággal szemben meglehe-
tsen egyenletes az óraszámok tanszékek szerinti megoszlása, : ásványtani 26,

kzettan-geokémiai 28, slénytani 27, földtani 30 és alkalmazott földtani tan-

szék 34 óra. (Az utóbbi azonban meghívott és félállásos eladók nélkül 26).

Ennek oka Báldi Tamás szíves felvilágosítása szerint abban keresend, hogy
a tantárgyak, ill. az általuk képviselt óraszámok eloszlását az szabta meg, hogy
az egyes szaktanszékek terhelése — a földtani tanszék monopol-helyzetének
megszüntetésével — arányosan alakuljon ki. Ez azonban az oktatás az okta-

tásért, vagy a tanterv a tanszékért elv valamilyen helytelenül értelmezett

demokratizmus alapján kialakított érvényesülését jelenti. Az oktatásban a

tanszék nyilvánvalóan nem cél, hanem csak eszköz lehet. Ezért az óraszámo-
kat objektív alapon, a képzés céljaiból ered tényleges igények alapján indo-

kolt kialakítani, függetlenül attól, hogy az egyenletes terhelést jelent -e az

egyes tanszékek számára, vagy sem. A tanszékcentrikus tanrend, statikussága

miatt, eleve csak kivételesen egyezhet meg az élettel változó tényleges igé-

nyekkel. Talán a régóta hangoztatott intézetesítés hozzásegít az ilyen fonák-

ságok kiküszöböléséhez.

3.1.5. Addig azonban célirányos lenne az egyetemen a képzésért felels

,,gazdatanszéke(ket)” kijelölni. Az ELTE-n a képzés szakirányai alapján a

földtani és az alkalmazott földtani tanszék kiválasztása kínálkozik ilyen célra.

Ezekre tartozik azoknak a tárgyaknak az eladása, amelyek a tulajdonkép-

peni szakképzettséget jelentik. Ezeknek a tanszékeknek kellene kapcsolatot

tartaniok a geológusokat „felvev” szervekkel, érzékeny reagálással továb-

bítva ezek igényeinek alakulását. Ezen belül a földtani tanszékre tartozhatnék

a földtani térképezésre és a földtani anyagfeldolgozásra, az alkalmazott föld-

tanira pedig az el- és felderít kutatásra irányuló képzés gondozása. (A hidro-

és mérnökgeológusképzés gazdája — megvalósulás esetén — akár a BME meg-
felel szaktanszéke is lehetne.) Ez a megoldás nem jelent szükségszeren alá-

és fölérendeltséget, vagy éppen felsbb- és alsóbbrendséget, hanem csupán
az oktatott tárgyak egymásraépülésének logikus egymásutániságát tükrözi.



62 Földtani Közlöny 112. kötet, 1. füzet

A vázolt feladatokat a jelenlegi szervezés szerint a Földtudományi Szak-
bizottságnak kellene teljesítenie. Erre azonban egy bizottság kevéssé alkalmas,
különösen, ha az az összes földtudományi szakokat és ágazatokat felöleli.

3.2. Az NME-n folyó képzés megalapozása mszakilag szélesebb, természet-
tudományi irányban azonban már inkább elmarasztalható. Feltn az is, hogy
az itt végz hallgatók matematikai óraszáma nagyobb, mint a BME-n végzett
mérnököké, noha az elsajátított anyagban nincs meg ez a különbség.
A bányageológusmérnök képzésben feltnen kevésnek tnik az ásvány- és

kzettan óraszáma. Nem véletlen, hogy az itt végz fiatal szakemberek az

anyagismereti és anyagvizsgálati kérdésekben olykor elemi hiányosságokkal
küszködnek, s az elssorban ezt megkívánó napi földtani feladatokban nehéz-
ségeik vannak. Felesleges hangsúlyozni, hogy a kzet, a földtani képzdmény
anyagának ismerete a legfontosabb a földtani munkában. Ez az alap, erre épül
minden értelmezés és következtetés. S sajátos módon mintha éppen ezt tekin-

tenék legjobban nélkülözhetnek (sajnos, a gyakorlatban is). A hidro- és

mémökgeológia, st némileg a geofizika óraszámában viszont nem tükrözdik,
hogy az ilyenirányú szakképzésre külön ágazatok, ill. szakirányok vannak.
A hidro- és mérnökgeológus képzésben az ásvány-kzettani óraszám kevésbé

kifogásolható. Nagyon kevésnek tnik azonban a történeti földtani anyag.

Fonák módon a hallgató pl. önálló tárgyként ismerkedik meg Magyarország
hidrogeológiájával, Magyarország földtana viszont a történeti földtanban van
elrejtve. Túlzottan széles spektrumúnak, arányukban túlzottnak tnnek a
speciális szaktárgyak.
Az ásvány-, kzet-, föld- és teleptani, st nyersanyagkutatási és bányaföld-

tani, ill. a hidro- és mérnökgeológiai tárgyak tantervi megnevezésének elvi

eltérek. Az elsk összefoglaló nevekkel szerepelnek, az utóbbiak részletesen

differenciálva név szerint is. A logika egységes elvi álláspont érvényesítését

kívánná meg.
A földtan-teleptani tanszéknek egyeduralkodó szerepe van az ásvány-

kzettanival szemben. Ezt jól tükrözik az óraszámok is. Ugyanilyen alárendelt

helyzet azonban a tanszéken belül a földtan—teleptan a mérnökgeológiával és

a hidrogeológiával, ill. kari viszonylatban maga a tanszék a bányászatiakkal

szemben.
A képzésben — jórészt küls hatások következtében — a földtan még nem

tudja azt a szerepet és jelentséget betölteni, amelyre hivatott lenne. Csak a

legutóbbi idben történtek reménykelt lépések ebben az irányban:
— a földtani tanszék ,,testidegen” vezetje visszatért a szakképzettségé-

nek megfelel helyre; ezzel a földtant ért 7 éves justizmord orvoslódott;

— Hámor G., Mátyás E.. Némedi Varga Z. személyében (és -vei) ersödött

a földtani irány;

— az ásvány-kzettani tanszékre egyetemi tanári állást írtak ki (ha ezt

egyelre senkisem pályázta is meg).

Mindezek a szükséges változások feltételeinek fokozatos megteremtését

jelenthetik.

Az NME a földtani tárgyak zömének s a mszaki földtani és hidrogeológiai

stúdiumok jelents részének oktatását küls eladókkal oldja meg.

A bányageológusmérnök-képzés f megoldandó kérdései (a személyieken

kívül):

— az ásvány-kzettani ismeretanyag növelése és színvonalának egyidej

emelése;
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— a geofizikai és mérnökgeológiai, fleg azonban a hidrogeológiai anyag
csökkentése, legalábbis amíg a hármas szakosodás megmarad; ez a gyakorlati
foglalkozások túlzott anyagának redukálásával is megoldható, hasonlóan ahhoz,
ahogyan azt a liidrogeológus-, mérnökgeológus- és geofizikusképzés a földtani
és teleptani tárgyak esetében megoldotta;
— a bányaföldtan és a nyersanyagkutatás tárgyak óraszámának megcseré-

lése; a bányaföldtani anyag tényleges tartalma nem indokolja a nyersanyag-
kutatási óraszám többszörösét. A nemzetközi szakirodalom tanúsága szerint
ez köztudomásúan csak töredéke az ásványi nyersanyagkutatásnak és készlet-

számításnak.

A hidrogeológus és mérnökgeológus képzésben
— eleve felmerül, indokolt-e a két szak különválasztása (1. késbb);
— a speciális tárgyak spektruma túlzottan széles;

— bizonyos alapvet földtani tárgyak (ismeretek) hiányoznak, fleg föld-

történeti vonatkozásban

;

— a technológiák oktatásának indokoltsága vitatható.

3.3. A speciális kollégiumok rendszerében még komoly kihasználatlan lehet-
ségek vannak mind a képzés színvonalának emelése, mind spektrumának bví-
tése terén, s ezen keresztül a szakosodás elkészítése érdekében is.

3.3.1. Ebben az ELTE-n kialakult gyakorlat ajánlható követésre, amikor ti.

egyes specialisták szakterületükrl a többi tárgyhoz hasonlóan az egész félév

folyamán tartanak rendszeres kollégiumokat. Ez az oktatási forma alkalmas
a fiatal oktatók aktív és magasszínvonalú foglalkoztatására, is lehetséget
adva képességeik kibontakoztatására.

Fenntartva az eladások szabad megválasztásának lehetségét, ennek az

oktatási típusnak a hatékonysága érdekében a következk meggondolása aján-

latos:

— a speciális kollégiumok tárgykörének meghatározásában is érvényesüljön

bizonyos irányítás;

— gondoskodni kellene arról is, hogy a kollégiumok rendszeresen megismét-
ldjenek, azaz a képzési id, ill. annak gyakorlatilag utolsó két éve alatt minden
hallgatónak módja legyen találkoznia az érdekldési körébe vágó összes meg-
hirdetett speciális kollégiummal.
— az elzk érdekében a jelenlegi teljesen spontán megajánlással szemben

a speciális kollégiumoknak is legyen 2, esetleg 3 éves keretterve;

— ha a tanterv szerint a hallgatók valamilyen speciális kollégiumból kollok-

viumi jegyet kell szereznie, az egyetem eleve írja el, hogy a szakosodástól

függen milyen tárgyakat fogad el ilyen szempontból. A jelenlegi rendszerben

értheten a legkisebb ellenállás elve determinálja a választást.

3.3.2. Az NME-n folyó speciális kollégiumi rendszer lényege az, hogy az

oktatási idbl kihasítsanak egy teljes naptári hetet, — ennyivel megrövidítve

a rendes tárgyak oktatását —
,
s ezalatt a továbbképz tanfolyamokhoz hasonló

rendszerben egy-egy szkébb témakör köré csoportosított eladásokat szer-

veznek. Ez az eladássorozat rendszerint egyidejleg küls, már végzett szak-

emberek részére szóló továbbképz tanfolyamot is képvisel.

A hallgató számára ez a képzési forma nem hatékony
— teljesen véletlen, hogy éppen milyen speciális témakörbe csöppen bele;

— nincs meg a szabad választás lehetsége

;

— sok esetben az alapjai sincsenek meg ahhoz, hogy a hallottakat követni

tudja;
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— a tárgyakból nem kell vizsgáznia stb. Jelenlegi formájában tehát valójá-
ban inkább az oktatott tárgyak rovására megvalósított, szervezett idlopásnak
tekinthet, mintsem a hallgatók számára hasznos elfoglaltságnak. (Az egy
hétre es rendes óraszám 30— 40 óra, azaz meghaladja egy heti 2 órás kollé-

gium idigényét!).

A speciális kollégiumokra az NME-n is az ELTE-n alkalmazott módszer
bevezetése lenne kívánatos, figyelembe véve a tökéletesítésre irányulóan el-
zleg közölt javaslatokat.

3.4. A terepi feladatokra való felkészítésben nagy szerepe lehet a szakmai
gyakorlatoknak, ill. az oktatáshoz kapcsolódó tanulmányutaknak.

3.4.1. A nyári üzemi, ill. szakmai gyakorlatokban rejl lehetségeket egyelre
egyik egyetem sem használja ki megfelelen. Az ELTE-n örvendetes erfeszí-
tések tapasztalhatók ezen a téren; az NME-n a kezdet sikeres kezdeményezéseit
az erszakos szakszertlen beavatkozás derékba törte. Az id itt is meghozza
a változást, s az elvetett elgondolás ma már új gondolatként valósulhat meg.
A gyakorlatok tényleges és kívánatos tartalmának kérdéseivel nem kívánok

bvebben foglalkozni. A késbbiekben ez bvebb kidolgozást igényel. Minden-
esetre a nyári üzemi és terepgyakorlatok is szoros és szervesen egymásra épül
programot és tematikát igényelnek. Ezzel az oktatás (képzés) igen hatékony
eszközeivé lehet és kell is tenni ket.
A nyári gyakorlatokon célul kell kitzni a teljes földtani munka szimulálását

a tervezéstl a jelentéskészítésig. Magát a tervezést természetesen még az

oktatási id alatt is el lehet végezni. Minderre kitn alapot ad az ELTE
újonnan elkészült sümegi terepi bázisa.

3.4.2. A képzés fontos eszközei a tanulmányutak — nem pedig „kirándulá-

sok”! — is. Ezeknek is megszabott programjuknak és tematikájuknak kellene

lenniök; ha ilyen nincs, ki kell alakítani. Külön kérdés az évközi tanulmány-
utak összehangolása, szerves és logikus egymásra épülésének biztosítása. Kér-

dés azonban, megengedhet-e, hogy ezeket az ún. „szorgalmi” idben tartsák.

Kevésbé zavarnák ti. az oktatás folyamatosságát, ha pl. év végén vagy elején

külön idszakot választanánk ki erre a célra, nem beszélve arról, hogy az okta-

tási napok igénybevétele helyett a régi hagyományoknak megfelelen felhasz-

nálható erre a szombat-vasárnap is.

3.4.3. Mindkét vonatkozású elgondolás megvalósítása azonban nemcsak
szervezési és elkészítési feladat, — s annak sem könny — hanem a megfelel
és stabil pénzügyi keretek biztosítását is igényli, figyelembe véve azt, hogy ez a

gyakorlat, ill. tanulmányút a földtani munka sajátosságai következtében „válto-

zó munkahelyet” jelent. Ritkán köthet egyetlen helyhez, s akkor is az ipari

üzemeknél lényegesen mostohább szociális és munkafeltételek közt végezhet.
3.5. Mindezek alapján a következk mérlegelése ajánlható:

3.5.1. Mindkét egyetemen szükséges lenne megvizsgálni a geológusképzés

tanterveit olyan szempontból, hogy azokban a tényleges népgazdasági igények,

azaz a geológusok zömét foglalkoztató iparágaknak a földtani munkával szem-

ben támasztott objektív követelményei tükrözdjenek. Az egyes tárgyak, ill.

tárgycsoportok oktatását a következk szerint lenne kívánatos továbbfej-

leszteni :

(1) Az általános matematikai, ábrázoló geometriai, fizikai és kémiai alap-

képzésen túlmenen meg kellene teremteni annak lehetségét, hogy ezeket a

tárgyakat a geológus-munka speciális igényeinek megfelelen differenciáltan

(is) oktassák.
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— a közös földtudományi alapképzés szabadon választható tárgyai közül
ki kellene jelölni, hogy szakok, ill. ágazatok szerint milyen tárgycsoportokból
válasszon a hallgató;
— a földtani és slénytani tárgyak arányának csökkentésével ersíteni

kellene a földtani (s. s.) tárgyak, különösen a tektonika oktatását;

— jelentsen meg kellene ersíteni az ásványi nyersanyagkutatás és bánya-
földtan, s szükséges lenne bevezetni a metallogénia oktatását;
— biztosítani kellene, hogy a hallgatók a képzés során megfelel üzemi, szer-

vezési és gazdasági ismereteket szerezzenek.

(3) Az NME-n
— az összes, különösen azonban a nyersanyagkutatási és bányaföldtani

szakirányú geológusok számára a liidrogeológia és a geofizika gyakorlati
részének csökkentésével jelentsen növelni kell a földtani anyagismereti tár-

gyak arányát;
— a hidrogeológus és mérnökgeológus-képzésben meg kell vizsgálni a tech-

nológiák egyetemi oktatásának indokoltságát.

(4) A következ ötéves terv földtani feladataira való felkészülés érdekében
az ELTE-n folyó oktatásban célszer lenne fokozottan figyelembe venni a
mezgazdaság és a környezetvédelem, az NME-n pedig az építipar földtani

feladatait.

(5) Szervezetté kellene tenni a speciális kollégiumi rendszert. Ez többéves
program alapján biztosítsa, hogy egy-egy oktatási ciklus alatt egy-egy szak-

területen annak teljes anyaga megismétldjék.
3.5.2. Az oktatás színvonalának általános és rendszeres emelése érdekében
— mindkét egyetemen a képzés céljának megfelelen szükséges lenne ki-

jelölni azt a „gazda” tanszéket, mely a képzés rendszeres továbbfejlesztéséért

és az ipari kapcsolatok tartásáért felels;
— elssorban az ELTE-nek nagyobb mértékben kellene élnie azokkal a

lehetségekkel, amelyet a tudományos és gyakorlati munkával foglalkozó

intézmények központi elhelyezkedése biztosít;

— a nyári szakmai-üzemi gyakorlatokat és a tanulmányutakat fokozottan
a terepmunkára való felkészülés szolgálatába kell állítani. Mindkett a teljes

oktatási ciklus tartamát magában foglaló rendszeres és logikusan egymásra
épül programon alapuljon. A tanulmányutak, fleg pedig a szakmai-üzemi
terepgyakorlatok zavartalan lebonyolításának pénzügyi feltételei — a terepi

földtani munka sajátosságainak megfelelen — megnyugtató és állandó jelleg
biztosítását, ill. rendezést igényelnek;
— elssorban az NME-n tovább kell javítani a földtani (s. s.), az ELTE-n

pedig a gyakorlati irányú oktatás színvonalát, fokozatosan megteremtve ezek-

hez a szükséges objektív és szubjektív feltételeket.

4. Néhány egyéb következtetés

Az elzekben kifejtettekhez kapcsolódóan a képzés irányáról és tartal-

máról levonható következtetések a következkben foglalhatók össze:

4.1. A specializálódás tekintetében sohasem könnyen eldönthet kérdés,

meddig és milyen mértékben kövesse az egyetemi szakképzés az egyes szak-

tudományok napjainkban különösen gyorsuló differenciálódását. (Az inter-

diszciplinaritás fokozódása ezt nem befolyásolja, st tulajdonképpen gyorsítja.

5 Földtani Közlöny
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Ez ti. eltér tudományok együttes alkalmazását jelenti, szemben a multi- és

pluridiszciplinaritás vele párhuzamos fokozódásával.)
4.1.1. Megítélésem szerint hazánk nagyságát figyelembe véve az egyetemi

oktatásban a jelenlegin túlmen specializálódás nem lenne indokolt, st a
Miskolcon folyó geológusképzés a maga három ágazatával máris túlzottnak
látszik. Helyesebb lenne itt is a budapestihez hasonlóan egységes képzést be-

vezetni. A hidro- és mérnökgeológusképzés szétválasztása eleve megkérd-
jelezhet. Jellemz pl., hogy olyan nagy és patinás intézmények, mint a hivat*

kozott leningrádi és moszkvai ,,insztitutok” ezt egységes szakként kezelik.

A legfontosabb az, hogy az egyetem olyan alapképzettséget biztosítson,

amelyre a késbbiekben bármilyen szakosodás ráépíthet. A szakirányú kép-
zés már a továbbképzés feladata. A szakosítás ellen szól az a tapasztalati tény
is, hogy a hallgatók elhelyezkedésében korántsem érvényesül ez az éles szako-

sodás: 1968 óta pl., amióta ideiglenesen szünetel az NME tulajdonképpeni ok-

tatási profiljába vágó egyetlen ágazat, a bányageológus és nyersanyagkutató
geológus képzés — ez az ágazat csak az 1977/78. tanévben indult meg újra —

,

a hidro- és mérnökgeológusok jóval nagyobb része helyezkedett el bányaválla-
latoknál és nyersanyagkutatással foglalkozó intézményeknél, mint tulajdon-

képpeni szakterületén. Az ásványi nyersanyagkutatás kérdéseiben teljesen

tájékozatlan, s a földtani anyagvizsgálatból, földtanból és teleptanból is igen

hiányosan felkészült geológusmérnökök tucatjai — saját hibájukon kívül —
aligha öregbítették a képzés jóhírét.

4.1.2. Az egyetemi szakosodás elemeit a szakdolgozatoknak, ill. diplomater-

veknek kellene biztosítaniok. Az lenne a kívánatos, hogy ezek tematikailag

a betöltend állások szakmai megoszlását tükrözzék, s kiadásuk megfelel
elkészítése után — a hallgató jövend munkahelyének profilját figyelembe

véve — zsrizéssel történjék a szubjektív elemektl sem mindig mentes jelen-

legi gyakorlattal szemben. Ennek technikai megvalósítása érdekében viszont

valószínleg szükség lenne
— az elosztás, pályázat stb. elrehozatala a IX. félévrl a VIII. -ra;

— a speciális kollégiumok szakok szerint csoportosított rendszerének kiala-

kítása.

4.1.3. Jól felhasználható lenne a hallgató szakosodásának elkészítésére a

speciális kollégiumi rendszer, fleg a kétlépcss oktatás megvalósulása esetén,

de addig, ill. anélkül is. Ha ti. az id eltti szervezett szakosodás nem is helye-

selhet, helyes és indokolt lehetséget adni arra, hogy a hallgató természetes

hajlamai és törekvései szerint, de akár egyéni ambícióinak megfelelen is bizo-

nyos szakterületek felé orientálódhasson. Ezt segíthetik a természetesen csu-

pán ajánlott, nem pedig kötelez tárgyaknak tekinthet speciális kollégiumok.

Ha azonban a hallgató végs soron a diplomamunkájával szakosodik, el

kellene érni, hogy ezt a választását a tárgy szerint odavágó speciális kollégiu-

mokkal alapozza meg. Ehhez viszont akár kötelezen is el lehetne írni bizo-

nyos tárgyak ismeretét. Radikálisan meg kellene szüntetni azt a mindkét
egyetemen tapasztalható anomális állapotot, hogy a hallgató olyan tárgykör-

bl kaphasson diplomamunkát, amelynek szaktárgyait nem is hallgatta: az

adott szakterületre vonatkozó szaktárgyak megfelel ismerete nélkül az adott

szakterületbl a hallgató ne is legyen diplomamunkára bocsátható.

4.1.4. Maga a szakosodás (specializálódás) teljes egészében az egyetem utáni

évek feladata, amikor már kialakult a fiatal szakember végleges mködési
területe. S ebben van, ill. lehet és kell(ene) is, hogy legyen nagy szerepe a szer-
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vezeti egyetemi, ill. egyetemen kívüli továbbképzésnek. A továbbképzés rend-

szeressé és tervszervé tétele, ehhez szilárd bázis kialakítása minden bizony-

nyal hozzájárul ahhoz is, hogy maga az egyetemi képzés is stabil, legalábbis

stabilabb legyen. A jelenlegi sokszor és sokat változó tantervi reformok egyik

oka ti. alighanem az, hogy az egyetemi képzés révén kívánjuk megoldani
azokat a feladatokat is, amelyekre már a továbbképzés hivatott.

4.1.5. A szakosodási arányok kialakítása során fokozottan figyelembe kellene

venni, hogy a legnagyobb hiány a terepen használható szakemberekben van.

Eimek leküzdésére célszer lenne olyan megkötést érvényesíteni, hogy minden
újonnan végzett geológus meghatározott ideig, pl. minimálisan 5 évig köteles

legyen vidéken terepmunkával foglalkozni.

Ez magától értetden azt is jelentené, hogy az egyetemi oktatói utánpótlás

is csak bizonyos ipari gyakorlattal rendelkez fiatal szakemberekbl lenne ki-

alakítható, megszüntetve azt a jelenleg érvényesül, de aligha helyeselhet
kiválasztási rendszert, amikor az oktatók legnagyobb része minden ipari gya-
korlat nélkül, közvetlenül az egyetem elvégzése után kerül a tanszékekre. Ez
ti. értheten nem segíti a gyakorlati kérdések iránti érdekldésüket és fogé-

konyságukat.
4.2. Az oktatott anyag tartalmát illeten fokozottan érvényt kellene szerezni

annak, hogy azt elssorban a végz geológusokat foglalkoztató intézmények
objektív igényei szabják meg, a közvetlen (napi) igényeken kívül természete-

sen figyelembe véve a szaktudomány és a megfelel foglalkoztatási ág várható
fejldése alapján prognosztizálható távlatokat is.

Mivel fleg az ipar és a népgazdaság távlati gyakorlati feladatait értheten
elssorban a földtani hatóság ismeri, ill. vesz részt ezek kidolgozásának föld-

tani megalapozásában, kívánatos, hogy véleménye mind az egyetemi képzés-

ben, mind az arra épül továbbképzésben a jelenleginél nagyobb súllyal érvé-

nyesüljön.

4.3. A tanterveknek a reális igényeket tükröz, objektív kialakítása érdeké-

ben azt a megoldást kellene választani, hogy minden képzend ágazatra, ill.

szakirányra külön-külön rögzítsük azt a végs tevékenységet, ill. végered-
ményként megjelen alkotást, amelyben mintegy kiteljesedik a képzésnek meg-
felel szakmai-üzemi tevékenység. Ez az ELTE geológusai esetében lehetne

pl. elkutatási tervek készítése, földtani térképezési és elkutatási jelentés,

mindkettbe beleértve az elzetes gazdasági értékelést is, az ásványi nyers-

anyag-, vagy a környezeti prognózis stb. Az NME bányakutató geológusmér-
nökei esetében ugyanez lehet pl. a földtani kutatási terv, összefoglaló földtani-

gazdasági jelentés és készletszámítás készítése, a termelési feladatok földtani

megalapozása stb.

Mindezekhez törzsfaszeren felfzve, ill. hálódiagramban (harmonogram-
ban) kellene lépcszetesen meghatározni, hogy
— az adott feladat teljesítéséhez milyen tantárgyak közvetlen alkalmazása

szükséges, majd azt, hogy
— ezeknek az elsajátítása milyen szakmai alapozást kíván, és így tovább.

A negyedik-ötödik lépésben minden bizonnyal eljutunk a matematikához,
fizikához, kémiához stb., azaz azokhoz a tárgyakhoz, amelyeken túl már csak
a középiskolai ismeretekre alapozhatunk.

Mivel az ilyen összeállítás a geológus tényleges funkcióiból indul ki, az objek-

tív igényeket veszi alapul, s így mentes a szubjektivitástól, vagy éppen a tan-

széki sovinizmustól, legalábbis minimálisra csökkentheti azok hatását. A meg-

5*
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oldás másik elnye az, hogy támpontokat ad az egyes tárgyak logikus oktatási
sorrendjéhez is. Az egyes tárgyak óraszámának kialakítása csak ezután követ-
kezhet. A javasolt harmonogram azonban minden bizonnyal hasznos inspirá-

ciókat adhat ehhez is.

4.4. Mindezek alapján a következk mérlegelése ajánlatos:

4.4.1. A szakosodás
— elemeit a diplomamunkán (szakdolgozaton) keresztül lehetne biztosítani.

Ennek megfelel elkészítésére a diplomaterv Idadását a VIII. félévre lenne
célszer elrehozni. Kívánatos lenne, hogy a témaválasztást megfelel zsrizés
elzze meg, s hogy a szakosodás a hallgató jövend munkahelye profiljának

feleljen meg. Ezért a hallgatók elhelyezkedési pályázatának is idben valami-
vel meg kellene elznie a diplomamunka témájának kiadását. A diplomamun-
ka megválasztását kötelezen össze kellene kötni az annak megfelel tárgykör
elzetes felkészüléssel

— a specializálódás szervezett és magasszínvonalú megvalósítása érdekében
mielbb szükséges lenne a rendszeres földtani továbbképzés megteremtése.
Ezt fel lehetne (és kellene) használni az egyetemi alapképzés ersítésére, a
szakosodási törekvések egyetem utáni áthelyezésére és ezen keresztül az okta-

tási rend stabilizálására is.

4.4.2. A tantervek
— összeállítása során a képesítésnek megfelel alaptevékenység sajátossá-

gaiból kell kiindulni, ennek alapján kidolgozva az ahhoz szükséges tantárgya-

kat, ill. azok egymáshoz való idbeli és logikai kapcsolatát
— az eredményes és hatékony képzés érdekében a szinte ötévenkénti ugrás-

szer változást jelent reformokkal szemben stabil és hosszabb távon is csak

minimálisan, ill. fokozatosan változó oktatási rend kialakítását kellene célul

kitzni.
4.4.3. Kötelezvé kellene tenni, hogy
— az egyetemrl újonnan kikerül fiatal szakemberek megszabott ideig (pl.

5 évig) vidéki terepi munkát végezzenek
— kívánatos lenne az is, hogy az egyetemi oktatók elzetes üzemi gyakor-

lattal rendelkezzenek. A végzs hallgatók azonnali egyetemi alkalmazásának

gyakorlatát gyökeresen revideálni keüene. Magától értetden érvényesítend

elvnek kellene tekinteni azt is
,
hogy földtani tanszékeken oktatói funkciókat csak

az adott szakterületnek megfelel szakképzettséggel rendelkezk végezhessenek.

4.4.4. Szükséges lenne az is, hogy az országos földtani hatóság — az 1013/

/ 1964. (V. 4.) sz. MT határozat 4/h szakasza értelmében
— rendszeres feladatának tekintse a fels- (és közép-) fokú földtani káder-

képzés figyelemmel kísérését, s ennek állandó tökéletesítésére összehangolt

irányelvek kidolgozását és érvényesítését. Ennek elkészítésére célszer lenne

pl. állandó tárcaközi testület felállítása

— az egyetemek oktatási irányuk kialakítása, tanterveik kidolgozása során

jobban támaszkodjanak az országos földtani hatóság, ill. a legfontosabb ipari

kutató és termel szervek igényeire, elzetesen tájékozódva véleményükrl.
* * *

A késbbiekben a geológusképzéshez hasonló módon célszer lenne meg-

vizsgálni
— a szervezett geológus továbbképzés, valamint
— a középfokú szakemberképzés és továbbképzés tartalmi és formai kér-

déseit is.



HÍREK, ISMERTETÉSEK

Az 1981. évi tisztújító közgylés utáni els, alakuló ülését április 16-án tartotta a Tár-
sulat Elnöksége, melyen 13 tag vett részt, kimentette magát 5 f.

Napirendi pontok:
I. Az Elnökség megválasztotta a társulati bizottságok vezetit és tagjait, melyek a

következk:

Alapszabály Bizottság
elnök: Alföldi László
tagok: Benk Ferenc

Bogsch László
Csiky Gábor
Knauer József
Kovács Endre
Juhász András
Zélénka Tibor
Zentay Tibor

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
elnök: Hámor Géza
tagok: Bárdossy György

Kertész Pál
Morvái Gusztáv
Rónai András
Tóka Jen
Vándorfi Róbert
VÉGH SÁNDORNÉ

Oktatási Bizottság
elnök : Géczy Barnabás
tagok: Bardócz Béla

Báldi Tamás
Bognár László
Grasselly GYula
Ktjbovics Imre
Molnár Béla
Némedi Varga Zoltán
Somssich Lászlóné
SzÉKYNÉ DR. Fux VlLMA
Széles Lajos

Ellenrz Bizottság
elnök: Vitális György
tagok: Jámbor Áron

Mátyás Ern
Szantner Ferenc

Gazdasági Bizottság
elnök: Bohn Péter
tagok: Kókay József

Varjú Gyula
Vizy Béla
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Fegyelmi Bizottság
elnök: Nagy István
tagok: Bartkó Lajos

Jantsky Béla
Etikai Bizottság

elnök: Rókái András
tagok: Benk Ferenc

Dudich Endre
Knauer József
Táp.káxy Szcs Ern

Sajtóbizottság
elnök: Halmai János
tagok: Érdi Krausz Gábor

Gondozó György
Juhász Árpád
Molnár Dezs
Révész István

Földtani Közlöny Szerkesztbizottság
fszerkeszt: Dank Viktor
technikai szerkeszt: Meisel Jánosné

tagok: Géczy Barnabás
Kliburszkyné Vogl Mária
Konda József
Mátyás Ern
Németh Gusztáv
Székyné Fux Vilma
Szilvágyi Imre
Zelenka Tibor

Az elnökségi bizottságok összetételét az 1981. június 22-i választmányi ülés jóvá-
hagyta.

2. A MTESZ Országos Elnöksége tagjainak sorába megválasztásra
Dank Viktor elnököt,
Székyné Fux Vilma tiszteleti tagot,
Bérczi István ftitkárt és
Seresné Hartai Éva az ÉTSZ ifjúsági titkárát javasolta. A ja-

vaslatot a MTESZ Közgylés Jelölbizottságához felterjesztette.

3. A társegyesületekkel meglev kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében az
elnökség a kapcsolattartásért felels személyeket nevezett ki:

Magyar Geofizikusok Egyesülete — Dank Viktor elnök
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület — Széles
Lajos választmányi tag
Magyar Hidrológiai Társaság — Alföldi László társelnök
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület — kapcsolat kiala-
kítása folyamatban.

Az elnökség egyúttal felhívja a Területi Szervezetek vezetit és tagjait, hogy keressék
és fejlesszék kapcsolataikat a fenti társegyesületek területi-vidéki és tematikus szerve-
zeteivel, mivel konkrét és hathatós együttmködés kialakítása elssorban ezeken ke-
resztül lehetséges.

4. Kiegészítésekkel elfogadta és a MTESZ ftitkárához felterjesztésre javasolta a tár-

sulat elmúlt ciklusáról szóló írásbeli beszámolót.
5. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a társulat — a Területi Szervezetekkel,

a tematikus szakosztályokkal és a társegyesületekkel egyeztetett — 1981. évi nagyren-
dezvényeinek tervét és azok tematikáját, külön hangsúlyozva az Országos Nyersanyag-
prognózis Ankét jelentségét.

6. A Gazdaságföldtani Szakosztály kérésére meghallgatta Bohn Péter elnök beszá-
molóját a szakosztály eddigi munkájáról és a következ ötéves ciklus terveirl. Az el-

nökség a javaslatokhoz fzött kiegészítésekkel azt jóváhagyta. Egyúttal a beszámoló
tapasztalatai alapján döntést hozott, hogy mindegyik tematikus szakosztály és területi

szervezet készítse el a következ ötéves ciklus tervét, melyet elnökségi ülésen fog meg-
tárgyalni. Az elnökség elhatározta, hogy a végzett munkáról idszakonként beszámolót
fog kérni az egyes szakosztályoktól.
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7. Az ifjúsági titkár javaslatot terjesztett be geológiai témájú naptár kiadása ügyé-
ben. Az elnökség a javaslatot megvitatta és egyúttal megbízta az ifjúsági titkárt a kiadás
konkrét lehetségének megvizsgálásával.

8. Határozatot hozott az 1985. évi budapesti RCMNS kongresszus szervezési munká-
latainak megkezdésérl és annak sikeres lebonyolításához kéri a társulat minden tagjá-
nak támogatását.

* * *

A társulat elnöksége ülésein hozott fontosabb, a társulat minden tagját érint dönté-
seirl — fentiek szerint — késbbiekben is részletes tájékoztatást kíván közzétenni.

Dr. Hat.mat János

Az Európai Földtudományi Unió I. találkozója

1981. április 13 és 16. között rendezték
Strasbourgban az Európai Földtudományi
Unió I. alakuló találkozóját. Az alakuló

új unió alapelveit és céljait C. J. Allégke
professzor (Párizs) ismertette. A cél a nem-
zeti és szakmai széttagoltság megszünte-
tése, egy olyan egységes szervezet megala-
kítása, amely európai szinten a földtudo-

mányok valamennyi ágát egyesíti (föld-

tan, slénytan, geokémia, geofizika). Els-
sorban a tudományos kutatók és nem az
alkalmazott tudományok területén dolgozó
szakemberek összefogására törekednek.
Észrevehet volt a törekvés, hogylegy az

amerikai Földtani és Geofizikai Társula-

tokkal összemérhet erej, integrált

európai szervezetet hozzanak létre, azzal a
különbséggel, hogy itt még a geofizikuso-

kat is azonos szervezetbe vonják be a többi

földtudományokkal. Az S Uniót az Európa
Tanács hivatalos munkacsoportjának is-

merte el. Ennek köszönhet, hogy az I. ta-

lálkozó ülései már az Európa Tanács szék-

házában folyhattak le.

Szervezeti szempontból az Unió függet-

len kíván lenni minden egyéb meglev
nemzeti vagy tudományos szervezettl,
nem tekinti magát azok csúcsszervének.

A tagság szigorúan egyéni, senki nem kép-
visel semmilyen testületet, csak saját ma-
gát. Ennek ellenére a meglev szerveze-

tekkel való koordinációt még meg kellene

oldani. Pl. pontosan egyidben zajlott le

Bolognában a II. Európai Szedimentoló-
giai Találkozó, ez az egybeesés bizonyára
mindkét helyen zavaró volt. A megalakult

új Unió tisztségviseli csak az Európa Ta-
nács tagországaiból kerülhetnek ki, de tag
bármely ország állampolgára lehet.

A tervek szerint az Unió kétévenként
húsvét hetében, mindig Strasbourgban
tartaná nagy kongresszusait, ezenkívül al-

kalmanként más-más helyen kisebb, spe-

ciális témájú összejöveteleket szervezne.

Az Unió új folyóiratot indított „Terra
cognita” címen. A folyóirat 1. különszáma,
amely fleg a strasbourgi I. találkozó

absztraktja j tartalmazza, már meg is je-

lent, és minden résztvev kézhez kapta.
A folyóirat elssorban az európai földtu-
dományi kutatókat érdekl információkat
szándékozik közölni. Az 1. szám beszámol
pl. francia és kúiai kutatók els közös ti-

beti expedíciójáról. Ezenkívül áttekint
cikkeket kívánnak közölni aktuális szak-
mai kérdésekrl, és bvebb beszámolókat
kongresszusokról

.

Az elhangzott mintegy 350 eladás igen
széles témakört ölelt fel, amit 20, részben
párhuzamosan futó szimpóziumba osz-
tottak be. Az egyes szimpóziumok témáját
igyekeztek úgy megfogalmazni, hogy ki-

domborodjon az interdiszciplináris meg-
közelítés hasznossága, és lehetleg földtani,

geokémiai és geofizikai eladások egyaránt
elhangozzanak ugyanazon a szimpóziu-
mon. A témák a következk voltak:

A. Ofiolitok és zöldköves övezetek
B. Európa szeizmicitása és a földrengé-

sek elrejelzése

C. Medencefejldés: a háramtól az
olajig ...

D. Kísérleti petrológia
E. A Föld és a bolygók fejldésének

korai szakasza
F. Hidrotermális folyamatok
G. Magmaképzdés és szegregáció
H. Mikrotektonika
I. Szakaszos és folytonos folyamatok a

geodinamikában
J. Kémiai anyagszállítás és geodinamika
K. Mélyszerkezetek és mélységi folva-

matok
L. A (p, T) sík geofizikus és kzettanos

szemmel
M. A kontinensek szerkezete és fejldése
N. séghajlat
O. Kés prekambrium
P. Földtani és bolygóközi jelenségek és

a fajok evolúciója

Q . Vegyes témák
S. Katazonális folyamatok
T. Metallogenetika
U. Cirkon-kronológia
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E sokrétségben f rendez elvnek a
lemeztektonikai szemléletmód kínálkozott,
amellyel a legkülönfélébb metamorf, üle-

dékes és magmás megfigyeléseket egységes
képbe lehetett foglalni. Európán belül

természetszerleg a legtöbb eladás az alpi

térség fejldéstörténetével foglalkozott,

köztük néhány szintézis igény referátum
is. Az egyik f kérdés a szubdukció folya-

matossága és a tektonikai fázisokban meg-
nyilvánuló megszakítóttság volt. Töb-
ben foglalkoztak az egyetlen ma is való-

színleg aktív' európai szubdukciós övvel
(Görögországtól délre). Az eladások
témái Európán kívüli területekre is kiter-

jedtek (Himalája Tibet felöli oldala, East
Pacific Rise, Atlanti-óceán, Karib-tenger),
ahol kontinensek ütközését, különböz tí-

pusú szubdukciós folyamatokat ill. akkré-
ciós lemezszegélyeket lehet tanulmányoz-
ni.

Több eladás foglalkozott jellegzetes

alpi formációkkal (pl. pietra verde). Né-
hány témának közvetlen magyarországi
vonatkozásai is lehetnek (pl. a permotriász
sföldrajzi rekonstrukciója a Periadriati-

kus lineamens mentén). Feltnnek talál-

tam a Tirrén-tenger és a Pannon-medence
harmadidszaki üledékképzdése közötti
hasonlóságot. Görög példákon a mezozóos
karbonátos kzetekben lev mangángu-
mók nagyszerkezeti jelentségére mutattak
rá. Magyar képzdményeket egyetlen el-
adás tárgyalt: Dercours, Geyssant és

Lepvrier (Párizs) a Bükk hegység föld-

tani felépítését mutatták be, és a szerkezet
dinári kapcsolatait hangsúlyozták.
A lemeztektonika mellett második, bár

kisebb jelentség összefoglaló szempont-
nak a kozmikus hatások mutatkoztak, els-

sorban a paleoklimatológiai és az evolúció-
val foglalkozó szekcióban. Itt a következ
témakörök voltak eltérben: kréta-har-
madidszaki faunaváltás esetleges kozmi-
kus okai, negyedkori, jelenkori, st a kö-
zeljövben várható klímaingadozások, a
kb. százezeréves és egyéb üledékes ciklu-

sok jelentsége és okai a harmadidszakban
és hatásuk a kronológiára stb.

Az üledékes medencék témakörében a
szénhidrogén-prognózissal összefügg kér-
déseken volt a hangsúly a szerves geoké-
miai folyamatok modellezésétl a meden-
cék süllyedés- és htörténetéig. Regioná-
lisan a két f nyugat-európai mezozóos-
harmadidszaki üledékes medence, a Pá-
rizsi-medence és az Északi-tenger került
eltérbe, de nagyon érdekes eladás hang-
zott el egy afrikai (gaboni) proterozóos,
urántartalmú „fosszilis” szénhidrogénte-
leprl is.

Módszertani tekintetben feltn volt a
szeizmikus rétegtan, a paleomágneses vizs-

gálatok, a kísérleti kzettan, valamint az
izotópgeokémia széleskör alkalmazása.
Az izotópok megoszlásának meghatározá-
sa nemcsak a geokronológiának vált nél-

külözhetetlen eszközévé, hanem a meta-
morf kzettannak, a magmagenetikának
és az slénytani környezetelemzésnek is.

Az Európai Földtudományi Unió két-

évenként rendezend kongresszusai elre-
láthatólag jelents rendezvények, szinte

„kis Nemzetközi Földtani Kongresszu-
sok” lesznek, amelyen magyar kutatók
rendszeres részvétele a közös európai föld-

tani problémák miatt nagyon fontosnak
látszik.

Viczián István
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A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. április— szeptember havi ülésszakán
elhangzott eladások

Április 1. Általános Földtani Szakosztály

eladóülése
Elnök:
Fábiáncsics László: Rétegdlés-szelvé-

nyezés fúrólyukakban
Konrád Gyula: Tektonikai vizsgálatok a

Nv-Mecsekben
Vita:
Résztvevk száma: 12 f

Április 2. Ásványgyjtk Klubja eladóülése
Gatter István: Az ásványgyjtésrl
Résztvevk száma: 25 f

Április 6. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Gajlácz András: Kavicsok a bakonyi

középsjura ammonitico rosso mészkbl
Monostori Miklós: Ostracodák a budai

márgából
Nagy István Zoltán: si típusú Ammo-

noidea család (Flickiidae) elfordulása a
bakonyi középskrétában
Résztvevk száma: 16 f

Április 13. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése közös rendezésben az Ásványtan-
Geokémiai Szakosztállyal

Elnök: Szendrei Géza
, Bottyán László— Gadó Pál— Griger
Ágnes: Bauxitok röntgendiffrakciós fázis-
elemzésének az ALUTERV-FKI-ben ki-
dolgozott módszere

Vita; Bárdossy Gy., Bognár L., Bottyán
L., Gadó P-, Grieger Á., Lovas Gy.,
Mindszenty A., Sztrókay K. I., Szendrei G.
Résztvevk száma: 16 f

Április 14. A Nemzetközi Mérnökgeológiai
Egyesület (IAEG) Magyar Nemzeti Bizot -

ságának megbeszélése
Elnök: Kertész Pál

Napirend: 1. A bizottság kibvítése,
2. Tájékoztató az isztambuli konferenciáról,
3. Együttmködés a Társulat Mérnök-
geológia-Építésföldtani Szakosztályával,
4. További teendk, javaslatok
Résztvevk száma: 7 f

Április 16. Elnökségi ülés
Elnök: Dank Viktor
Résztvevk száma: 14 f

Április 27. Mérnökgeológia-Építésföldtani

Szakosztály eladóülése közös rendezésben a

Magyar Kémikusok Egyesületével

Elnök: Sellyéi Gyula
Horváth Zsolt

—

Lévárdy Ferencné:
Környezet-földtani vizsgálatok szerepe a

kommunális hulladéklerakóhelyek által

okozott felszín alatti környezetszennyezés

csökkentésében
Horváth Zsolt—Moyzes Antal— Ke -

nézli László

—

Lévárdy Ferencné—
Bozsidár Gézáné: Felszínalatti szénhidro-

gén-szennyezések komplex vizsgálata eset-

tanulmányok tükrében
Vita: Pásztó P., Urbányi Gy., Batárosi

J., Paál T., Kárpáti Z.

Résztvevk száma: 59 f

Április 29. Gazdaságföldtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Bohn Péter és Ság László

SÁG László: Vietnami földtani útibeszá-

moló
Szili György: Mexikó kolaj -földtana

Vita: Mach P., Jámbor Á., Somos L.,

Végh S., Ság L., Szili Gy.

.

Résztvevk száma: 18 f

Május 4. Agyagásványtani Szakosztály

Vezetségi Ülése
Elnök: Varjú Gyula
Napirend: 1. Európai Agyagásványtani
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Konferencia, 2. Iliit Ankét, 3. Az 1981. H.
félévn munkaterv
Résztvevk száma: 8 f

Május 4. Agyagásványtani Szakosztály el-
adóülése

Elnök: Szántó Ferenc
Stefanovits Pál—Varjtt Mihály: Jel-

lemz magyar talajok agyagásvány össze-
tétele

Vita: Andó J., Beyer H., Lenkei M.,
Nagy Z., Paál T., Szántó F.,

Résztvevk száma: 15 f

Május 5. A Mérnökgeológia-Építésföldtani
Szakosztály tanulmányútja az Ml-es autó-
pálya építésével kapcsolatban felmerül mér-
nökgeológiai feladatok helyszíni tanulmányo-
zására

Kirándulás vezet: Vitális György és
Kármán Péterije
Résztvevk száma: 31 f

Május 5. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése az ELTE Földtani Tanszékével
közös rendezésben

Elnök: Báldi Tamás
Rögl, A. (Wien): Aktuella Fragen über

die Paláogeographie dér Paratethys
Résztvevk száma: 19 f

Május 6. Általános Földtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Krössy László
Buda György

—

Horváth István: Kzet-
zárványok a velencei gránitból
Havas László: A perkupái szerpentin

helyzete és eredete
Bállá Zoltán: A Cseh-masszívum bázit-

jai, ultra-bázitjai: lemeztektonikai értel-

mezés
Vita: Kiss J ., Buda Gy., Embey-Isztin A.
Résztvevk száma: 20 f

Május 8. Földtani Közlöny Szerkeszt
Bizottságának ülése

Ehiök: Dane Viktor
Résztvevk száma: 5 f

Május 18. Tudománytörténeti Szakosztály

eladóülése
Elnök: At.lodtatorts Irma
Centenáriumi megemlékezések:
Mauritz Béláról — Sztrókay Kálmán
Kormos Tivadarról — JÁNOSSY Dénes
Méhes Gyuláról — Széles Margit
Legányi Ferencrl — FükÖh Levente
Résztvevk száma: 26 f

Május 18. INHIGEO Szimpózium Szervez
Bizottságának ülése

Elnök: Alföldi László

Napirend: Az 1982. évi INHIGEO szim-
pózium
Résztvevk száma: 5 f

Május 18. Tudománytörténeti Szakosztály
Vezetségi Ülése
Elnök: Allodiatoris Irma
Napirend: Az 1981. II. félévi program

összeállítása

Résztvevk száma: 10 f

Május 26. Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése

Elnök: Varga Imréké
Horváth Zoltán: Beszámoló a Nemzet-

közi Szénkzettani Bizottság 1981. évi
Pau-i ülésérl
Résztvevk száma: 8 f

Május 27. Gazdaságföldtani Szakosztály
közremködése a Magyar Agrártudományi
Egyesület Talajtani Társasága, Talajtechno-
lógiai Szakosztálya áltál „A szervesanyag-
gazdálkodás, talajjavítás és a láphasznosítás
(nyersanyaggazdálkodás ) idszer kérdései

”

témakörben rendezett ankéton
Elnöki megnyitó: Bohn Péter
Hargitai László: A szerves anyagok

szerepe a talajergazdálkodási, talajjavítási

és talajvédelmi (környezetvédelmi) felada-

tok megoldásában
Ábrahám Lajos: A szervesanyaggazdál-

kodás szerepe az intenzív' mezgazdasági
termelésben
Jenei István: A szervesanyagok szerepe

a komplex üzemi, térségi meliorációs fel-

adatok megoldásában
Dömsödi János: A talajergazdálkodás

és talajjavítás láphasznosítással (nyers-

anyagfelhasználással) összefügg szabályo-
zási, tervezési és szervezeti kérdései
Bertha László: A talajergazdálkodási

és kommunális szolgáltatói vállalati tevé-

kenység gazdasági-szervezeti kérdései

Rózsa Tamás: A talajjavítás szervezeti

(történeti) áttekintése és jelenlegi helyzete

az ÁGOK tevékenységi körében
fi Résztvevk száma: 57 f

Június 3. Általános Földtani Szakosztály
Vezetségi Ülése
Elnök: Mendszenty Andrea
Napirend: 1. Személyi ügyek, 2. Titkári

beszámoló az I. félévrl, a II. félévi prog-
ram összeállítása, 3. A szakosztály 5 éves
cselekvési programjának kidolgozásával
kapcsolatos tennivalók
Résztvevk száma: 5 f

Június 3. Általános Földtani Szakosztály

eladóülése a Gazdaságföldtani Szakosztállyal

közös rendezésben
Elnök: Szádeczky-Kardoss Elemér
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Mészáros József: A bakonyi vízszintes
eltolódások szerkezeti és gazdaságföldtani
jelentsége

SÁG László: Újabb adatok Vietnam ásvá-
nyi nyersanyag-elfordulásairól (az 1981.
január— februári utazás tapasztalatai)

Vita: Ság L., Szádeczky K. E., Vörös I.,

Szebényi L., Stegena L., Horváth F.,

Csalogovits I., Kókay J., Mészáros J.

Résztvevk száma: 79 f
Június 4—5. slénytan-Rétegtani és Általá

I nos Földtani Szakosztályok tanulmányútja
Útvonal : Edelény— Szendrlád— Szend-

r—Meszes—Rakaca—Rudabánya— Jós-
vaf—Aggtelek—Putnok— Serényfalva

Kirándulásvezet: Pelikán József

—

Less György—Jánossy Dénes
Résztvevk száma: 57 f

Június 4—5. A Társulat közremködése az
OMBKE Kolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztálya és a Magyar Geofizikusok
Egyesülete által „A medencealjzat metamorf
kzeteiben megismert szénhidrogén-telepek
rezervoár-geológiai és mvelési kérdései

”

témakörben rendezett ankéton

Június 8. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kiss János
Takács József: A Kárpát -medence opál

változatainak szerkezeti vizsgálata
Kiss János: Társulati szakosztályok

integrációs kérdései
Vita: Barátosi J., Kiss J., Tóth M., Ta-

kács J.

Résztvevk száma: 14 f
Június 8. Ásványgyjtk Klubja Vezetség
Ülése
Elnök: Várhegyi Gyz és Gatter Ist-

ván
Napirend: Szervezeti és egyéb mködési

kérdések megbeszélése
Résztvevk száma: 6 f

Június 11. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése a Szilikátipari Tudományos
Egyesület Szilikátkémiai Munkabizottságá-
val közös rendezésben
Dódony István

—

Bognár László: Szin-
tetikusan elállított kalciumszilikátok és
aluminátok transzmissziós elektronmik-
roszkópiái és röntgendiffrakciós vizsgálata
Jankó András: Klinker égetkemencé-

ben képzdött gyr pásztázott elektron-
mikroszkópiái, röntgendiffrakciós és term-
analitikai vizsgálata
Résztvevk száma: 23 f

Június 21. Ásványgyjtk Klubjának tanul-
mányútja a Velencei hegységbe (Nadap-
Sulcoró térségébe)

Kirándulásvezet: Gatter István
Résztvevk száma: 40 f

Június 22. Választmányi Ülés
Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Beszámoló a tisztújítás óta

eltelt idszakról, 2. Az 1981. évi nagy-
rendezvények, 3. Az 1982. évi nemzetközi
rendezvények, 4. Tájékoztatás az 1986. évi
Neogén kongresszusról, 5. A Gazdaság-
földtani Szakosztály hosszútávú munka-
terve, 6. Egyéb
Résztvevk száma: 25 f

Június 26. Mérnökgeológiai-Építésföldtani
Szakosztály Vezetség Ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1. A szakosztály cselekvési

programjának (1981— 85) jóváhagyása, 2.

Tájékoztató a pécsi mérnökgeológiai sze-

minárium szervezésérl, 3. Az els félév

munkájának értékelése, 4. Tájékoztatás a
Nemzetközi Mérnökgeológiai Szervezet
(IAEG) és a Szakosztály közötti kapcsolat-
ról

Résztvevk száma: 9 f
Augusztus 28. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály Vezetség ülése

Elnök: Kiss János
Napirend: A szakosztály aktuális prob-

lémái
Résztvevk száma: 6 f

Augusztus 18. Ásványgyjtk Klubja Veze-

tségi ülése

Elnök: Várhegyi Gyz és Gatter
István

Napirend: Folyó ügyek és az ásvány-
kiállítás megbeszélése
Résztvevk száma: 5 f

Augusztus 27. Ásványgyjtk Klubja Veze-

tségi Ülése
Elnök: Várhegyi Gyz és Gatter

István
Napirend: Folyó ügyek és az ásvány-

kiállítás megbeszélése
Résztvevk száma: 5 f

Augusztus 30. Ásványgyjtk Klubjának
közremködése az OMBKE KBFI Csoportja

által a XXXI. Bányásznap tiszteletére

rendezett „Országos Ásványbarát találkozón
”

és a Rudabányai Érc- és Ásványbányászati
Múzeumban „A bányavilágítás fejldése” c.

kiállításon

A megnyi tartotta: Szebényi Ferenc
Résztvevk száma: 1200 f (kiállítókkal

és érdekldkkel együtt)

Szeptember 2. Általános Földtani Szakosz-

tály eladóülése
Elnök: Dudich Endre
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Reisz Péter

—

Iglói Eszter— Czakó Ti-
bor: Magyarországot ábrázoló rfelvételek
digitális feldolgozása kzettani és szerkezeti
szempontból

Vita: Oravecz J., Dudich E., Czakó T.
Résztvevk száma: 29 f

Szeptember 2. Elnökségi Ülés
Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Az 1981. II. félévi munka-

program, 2. Nemzetközi rendezvények
(KBGA, Neogén, INHIGEO), 3. Vendl
Mária emlékalapítvány; Zemplén Jolán
emlékérem, 4. Etikai Bizottság, 5. Tájékoz-
tatás megbízásos munkákra vonatkozó
megkeresésekrl, 6. Egyéb
Résztvevk száma: 15 f

Szeptember 3. A Társulat közremködése az
OMBKE Tatabányai Szénbányák helyi cso-

portja által „Vitális István, a Nagyegyházi
szénmedence felfedezjének születése 110.

évfordulója tiszteletére felállított emlékm-
avató ünnepségen”

.

Szeptember 14. Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Hahn György
Csalogovits István: A természeti er-

források értékelésének módszertani iránv-
zatai (HASA- USGS-COBEO-DATA
modellek összehasonlítása a hazai módszer-
tani kutatásokkal)
Brezsnyánszki Károly: Egy kínai ta-

nulmányút tapasztalatai (vetítettképes el-
adás)

Vita: Brezsnvánszky K., Barátosi J.,

Hahn Gy.
Résztvevk száma: 28 f

Szeptember 17— 20. Ifjúsági Bizottság szlo-
vákiai tanulmányútja

Útvonal: Kosická—Kluknava—Késma-
rok— Branyiszkó—Levockie Kupéié— Le-
voce— Kosická
Kirándulásvezetk : Fábián Milán és

Ladrislans Mihalik
Résztvevk száma: 44 f

Szeptember 22. Szénkzettani Munkabizott-
ság eladóülése

Elnök: Varga Imréné
Koncz István— Szaray Árpád: A vitri-

nit reflexiómérés felhasználása a szén-
hidrogénkutatás területén
Résztvevk száma: 18 f

Szeptember 28. Tudománytörtéüeti Szak-
osztály Vezetségi ülése

Elnök: Allodlatoris Irma
Napirend: A magyar földtani, geofizikai

folyóiratok publikációs jellemzi c. tanul-
mány megbeszélése
Résztvevk száma: 12 f

Szeptember 29. slénytan-Rétegtani Szak-
osztály közremködése az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Földtani Tanszék áltál

rendezett eladóülésen
Elnök: Kecskeméti Tibor
Steininger, F. (Wien): A neogén sztra-

tigráfiája és a Paratethys s a Mediterrán
térség korrelációja, különös tekintettel a
kés miocénre és a pliocénre

Vita: Horváth F., Tóth T., Hámor G.,
Rögl A., Jámbor Á., Gerry E.
Résztvevk száma: 19 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete 1981.

április— szeptember havi ülésszakán elhangzott eladások

Április 21. Eladóülés
Elnök: Grasselly Gyula
Pápay László: Palaolajok jellemzése IR,

NMR vizsgálatok alapján
Vita: Szederkényi T., Pápay L., Grasselly

Gy., T. Kovács G.
Hetényi Magdolna: A kerogén termi-

kus evolúciójának laboratóriumi szimulálá-

sa
Vita: Somfai A., Hetényi M., Grasselly

Gv.
Molnár Árpádné— Szederkényi Tibor

Szilikátkzetek nyomelem mikroszelvé-
nyezése LMA-1 lézermikrospektrál -analizá-
torral

Vita: Somfai A., Molnár Ané., Szederké-
nyi T., Nagy Bné., Grasselly Gy.
Résztvevk száma: 25 f

Június 4—5. Ankét Szolnokon az MGE
Alföldi Csoportjával és az OMBKE Kolaj-
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztályával
közös rendezésben „A medencealjzat meta-

morf kzeteiben megismert szénhidrogén-

telepek rezervoár-geológiai és mvelési kérdé-

sei” témakörben
Június 4-én elnök: Kókay János
Árkai Péter— Szederkényi Tibor: A

hazai metamorf kzetek legjellemzbb tí-

pusai a modern genetikai szemléletben
Árkai Péter— Szederkényi Tibor:

A metamorf kzetek ásványos összetétele

és a repedezettség, illetve a másodlagos
tárolótér keletkezésének összefüggései
Balázs Endre—Cserepesné Meszéna

Bernadetté: A metamorf medencealjzat
regionális összefüggései a szénhidrogén-
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kutatófúrásokból származó kzetmagmin-
ták vizsgálatai alapján
Bardócz Béla— Somfai Attila—Tor-

mássy István—Varga Imre—Völgyi
László: A kristályos és metamorf kzetek-
ben lev szénhidrogéntelepek felkutatásá-
ban és megismerésében szerzett tapasztala-

tok
Bérczi István—Grónay Istvánné: Ve-

gyes porozitású tárolókzetek vizsgálatának
és geológiai értelmezésének módszertani
kérdései
Berecz Ferenc— Bercsényi László:

Kzetfizikai mérési módszerek elméleti és
gyakorlati sajátosságai metamorf kzet-
minták esetében
Dedinszky János: Metamorf kzetek

tárolóterének vizuális vizsgálata
Markó László: Metamorf kzetek porozi-

tásúnak meghatározása kutgeofizikai szel-

vények alapján
Kiss Bertalan: Metamorf tárolók kút-

szelvény értelmezésének gyakorlati példái
Megyeri Mihály— Simon Sándor—Tóth

Béla: Tárolótér meghatározása hidrodina-
mikai mérésekkel

Simon Sándor: Ketts porozitású tárolók
hidrodinamikai vizsgálatának értékelése

Vita: Bán A., Tilesch L., Dedinszky J.,

Bérczi I., Bardócz B., Kókay J., Ferenczi
I., Tormássy I., Gombos Z., Kristóf M.,
Hajdú D.
Résztvevk száma: 87 f

Június 5-én elnök: Doleschaix Sándor
Metamorfitokban és hasonló kzetekben
kialakult kolaj - és földgáztelepek mvelési
tapasztalatai

:

Tormássy István— SziTTÁRAntal: Tázlár
Tormássy István— Szittár Antal: Kis-

kunhalas-ÉK

Szalóki István— Gombos Zoltán: Fe-
rencszállás-K. Kiszombor
Tilesch Leó—Miklós Tibor: Sarkad -

keresztúr
Szalóki István—Trömböczky Sándor:

Kelebia-Dél
Szalóki István— Kristóf Miklós: Sze-

ged-Móraváros
Simon Sándor: Nem homokk típusú

tárolók termeléseljelzésére kifejlesztett

tervezési módszerek alkalmazhatósága me-
tamorf tárolókra
Gombos Zoltán: Empirikus termelés-

elrejelzési módszerek alkalmazási tapasz-
talatai metamorf vagy részben metamorf
tárolókban
Vincze Tarnál: Klasszikus szimulációs

modellek alkalmazásának tapasztalatai
nem homokk típusú tárolóknál
Pápay József: Ketts porozitású tárolók

numerikus szimulációja
Vita: Ferenczi I., Bardócz B., Tóth J.,

Tilesch L., Miklós T., Szalóki I., Trömböcz-
ky S., Pap S., Dedinszky J., Szili Gy.,
Kristóf M., Vincze T., Horváth G., Kun T.,

Gombos Z., Kiss B., Tormássy I.

Résztvevk száma: 59 f

Szeptember 15. Eladóülés
Elnök: Mezsi József
Pap Sándor: Rúzsa— Üllés— Forráskút

— Sándorfalva kolaj- földgáztelepeinek
sztratigráfiai elhelyezkedése

Vita: Fábián Gy., Szederkényi T.,

Mohiár B., Mucsi M., Magyar L., Mezsi J.

Geiger János—Révész István: Mate-
matikai módszerek felhasználási lehetsége
az üledékföldtanban

Vita: Molnár B., Olasz J., Mucsi M.
Résztvevk f zárna: 33 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete 1981.

április— szeptember havi ülésszakán elhangzott eladások

Április 22. Eladóülés az Általános Földtani
Szakosztállyal közös rendezésben a ,,Kárpát-
Balkán Geológiai Asszociáció bukaresti ülés-

szakára bejelentett tektonikai témájú magyar
eladások bemutatására és megvitatására”

Elnök: Dudich Endre, Végh Sándorné
Fülöp József: A magyar Köztes Terület

nagyszerkezeti felépítése

Balogh Kálmán: Magyarország nagy-
tektonikai egységeinek kialakulása
Horváth Ferenc: A Kárpát-medencék

kialakulásának modellje
Krössy László: Magyarország

1 : 500 000 tektonikai térkép-makettje

Bállá Zoltán: Magyarországi nagy-
tektonikai egységek paleogeodinamikei di-

agnosztikája
Pér Csaba—Kovács Sándor: Dinári

típusú paleozoikum Észak-Magyarországon
Balogh Kálmán: Észak-Magyarország

paleo-mezóos hegységeinek szerkezete

Kovács Sándor: Tiszia-probléma és

lemeztektonika (Adatok az újpaleozóos-

koramezozóos kifejldés alapján)
Bállá Zoltán: A közép-magyarországi

mobilis öv
Császár Géza: A tektonikai fázisok sze-

repe a magyar földtörténetben
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Bat.t, a Zoltán: Nagy amplitúdójú el-

tolódások a Kárpát-medence neogén tekto-
nikájában
Pogácsás György: A Pannon-medence

negyedidszaki tektonikai fejldése
Vita: Horváth F., Jámbor Á., Balogh K.,

Krössy L., Bállá Z., Haas J., Császár G.,
Mészáros J., Morvái G., Zelenka T.
Résztvevk száma: 148 f

Május 4. Eladóülés az slénytan-Rétegtani
Szakosztállyal közös rendezésben a ,,Kárpát-
Balkán Geológiai Asszociáció bukaresti ülés-

szakára bejelentett slénytan -rétegtani témájú
magyar eladások bemutatására és megvita-
tására”

Elnök: Kecskeméti Tibor, Végh Sán-
dorjáé
Balogh Kálmán: Az észak-magyar-

országi paleo-mezozoikum rótegtana
Gatácz András: A lókúti alsó- és közép-

sbajóci szelvény ammoniteezei és réteg-

tani tagolása
Császár Géza: Magyarország középs-

krétája
Kázmér Miklós: A kiscelli emelet és

noszvaji faciosztratotípusa
Sütöné Szentai Mária: Szervesvázú

microplankton zónák Magyarország pannó-
niai rétegeiben
árváné és szerztársai: Miocén korú

savanyú és intermedier piroklasztikumok
és lávakzetek Iv/Ar vizsgálata Magyar

-

országon
Balogh Kadosa—Jámbor Áron: Dunán-

túli bazaltok radiometrikus kora
Jocháné EdeléxyiEmke: ACr,halim-

bai bauxit formáció képzdési körülményei-
nek számítógépes vizsgálatokon alapuló

elemzése
Muntyán István: A magyarországi eo-

cén medencék barnakszén telepeinek s-
földrajzi és fejldéstörténeti kapcsolatai

Révész István: A D-Alföldi pannoniai
litofáciesek értelmezése és fejldéstörténeti

összefüggései
Vita: Elsclioltz L., Knauer J., Balogh K.,

Kecskeméti T., Jámbor Á., Császár G.,

Galácz A., Báldi T., Kázmér M., Sütné,
Balogh K., Müller P., Embey Isztin A.,

Zelenka T., Végliné., Morvái G., Farkas L.,

Jocháné., Muntyán I., Révész I.

Résztvevk száma: 74

Május 13. Eladóülés az Ásványtan-Geo-
kémiai Szakosztállyal közös rendezésben a
„Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció buka-
resti ülésszakára bejelentett ásványtani, kzet-
tani és geokémiai témájú magyar eladások
bemutatására és megvitatására

”

Elnök: Végh Sándorné, Kiss János
Buda^

G

yörgy : Magyarországi granitoid
kzetek inineralógiája és petrológiája

Buda György—Balogh Kadosa: Ma-
gyarországi granitoid és metamorf kzetek
geokronológiá

ja
Árkai Péter: A paleozóos és mezozóos

formációk metamorf fejldése a Pannon-
medence egyik alpi mobilis övezetében
Kubovics Imre—Fekete Ágnes— Sza-

bó Csaba: Magyarország intermedier és
bázisos mezozóos magmatizmusa
Kubovics Imre: Az ÉK-magyarországi

mezozóos bázitok és ultrabázitok geneti-
kája
Kubovics Imre: A nyugat-magyarorszá-

gi crossitit es crossit-tartalmú metamorf-

tok genetikája
Cserepesné Messzéna Bernadetté :

Migmatit-övek a Duna-Tisza köze medence-
aljzatában
Kovách Ádám—

S

vxngor Éva

—

P .

Grecula: A Szepes-Gömöri Érchegység
granitoid kzeteinek vizsgálata^
Kovách Ádám— Svingor Éva: Rb-Sr

izotópvizsgálatok a DK-Dunántúl permi
kvai cporfirjain

Vita: Jantsky B., Balogh K., Fazekas V.,
Kiss J., Árkay P., Buda Gy., Majoros Gy.,
Kovách Á., Bállá Z., Mhidszenty Á.,
Horváth I., Bállá Z.-né., Kubovics I.,

Zelenka T., Billik I., Messzéna B., Pordán
S.,

Résztvevk száma: 77 f

Május 20. Eladóülés az Ásványtan-Geo-
kémiai Szakosztállyal közös rendezésbeü a
„Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció buka-
resti ülésszakára bejelentett ásványtani, k-
zettani és geokémiai témájú magyar eladások
bemutatására és megvitatására”

Elnök: Kiss János, Végh Sándorné
Pesty László: Vízdiffúzió optikai vizsgá-

lata természetes és mesterséges vulkáni
üvegekben
Dódony István: A füzérradványi illit

(reális) szerkezete
Takács József: A Kárpát-medence opál

változatainak szerkezeti vizsgálata
Dódony István—Weiszburg Tamás:

Egy dognácskai wad-kristály szerkezete
SzÉKYNÉ Fux VILMA— GYARMATI Pál—

Balogh Kadosa: Magyarország ÉK-i mio-
cén vulkánitjai és azok kronológiája
Pantó György: A magyarországi bazalt

vulkanizmus ritkaföldfém geokémiai jelle-

gei

Wéber Béla: A Th területi eloszlása a
magyar Északi-középhegységben
Nagy Béla: A Börzsöny hegységi ércese-

dések ércföldtani, ásványtani és geokémiai
vizsgálati eredményei
Gatter István: Folyadékzárvány vizs-

gálatok a Gyöngyösoroszi Pb-Zn-Cu ércese-

désekben
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Dtjdioh Endre—Bombita: A Szolnok-
Máramarosi flis-öv egyes Cr 2-Pg képzd-
ményeinek összehasonlító ásvány-kzet-
tani- geokémiai vizsgálata

Bidló Gábor: A Villányi-hegység agya-
gos üledékeinek ásványtani vizsgálata

Vita: Vógh S.-né, Kiss J., Pesty L.,

Székyné Fux V., Farkas L., Földvári M.,

Dódony I., Sztrókay ,K., Takács J.,

Weiszburg T., Jámbor Á., Pogácsás Gy.,

Haáz I.-né, Balogh K., Baksa Cs., Embey
I., Ság L., Pantó Gy., Morvái G., Wóber B.,

Nagv B., Gatter I., Reich L., Dudich E.,

Bidló G.
Résztvevk száma: 52

Május 29. Ankét a Börzsöny hegység közpon-
ti területén 1970— 1980. között végzett érc-

kutatások eredményeirl
Elnök: Mttller Pál
Baila Zoltán—Korpás László: A Bör-

zsöny-hegység vulkáni szerkezete és fejl-
déstörténete
Nagy Béla: A Börzsöny hegységi érc-

bányászat és a földtani megismerés törté-

nete
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY Erika— Csong-

rádi Jen—Korpás László—Pentelényi
László: A Börzsöny hegység központi terü-

letének földtani felépítése

Nagy Béla: A Börzsöny hegységi ércese-

dések és ércindikációk ásványparagenetikai
felépítése és genetikai jellemzése
Bállá Zoltán— Csillagné Teplánszky

Erika—

C

spNGRÁni Jen—Korpás László
—Vetné Ákos Éva: A Börzsöny hegység
központi területének ércesedése
Nagy Béla: A Róísa hegyi ércesedés

analógiái és ércteleptani besorolása
Vargáné Máthé Klára: A Börzsöny

hegységi kavicsvÍ7sgálatok eddigi eredmé-
nyei
Király Ern— Szalai István: A Bör-

zsöny hegység geofizikai kutatása
Vita: Brezsnyánszky IÁ., Korpás L.,

Müller P., Nagy B., Vastagh G., Földesi J.,

Csillagné Teplánszky E v Baksa Cs., Csong-
rádi J., Vetné Ákos É.,
Résztvevk száma: 31 f

Május 30. Tanulmányút Rákóczi-télepre a
nagyirtáspusztai fúrásos kutatások anyagai-
nak bemutatására. Vezet: Korpás László
Résztvevk száma: 29 f

Szeptember 23. Vezetségi ülés

Élnök: Végh Sándorné
Napirend: 1. A földtani-geofizikai publi-

kációs tevékenység összehangolása és to-

vábbfejlesztése, 2. Az 1982. évi munkatervi
javaslatok összeállítása

Resztvevk száma: 6 f

Szeptember 23. Eladóülés
Élnök: Zelenka Tibor
Badinszky Péter: A Gerecse hegységi

mezozóos karbonátos kzetek kutatásának
és hasznosításának helyzete
Ivonda József: A Gerecse hegység közép-

s részének felsliász-dogger képzdmé-
nyein végzett szedimentológiai vizsgálatok
eredményei
Végh Sándorné—Mensáros Péter—

Majkuth Tamás: A Gerecse hegységi és

Gerecse-eltéri triászkutatások újabb ered-

ményei
Vita: Galácz A., Muntyán I., Zelenka T.,

Reich L.,

Résztvevk száma: 37

Szeptember 26. Tanulmányút a ,,Gerecse

hegységi mezozóos karbonátos összletek vizsgá-

latának újabb eredményei és hasznosításuk
kérdései” témakörben
Útvonal : Csákánykpuszta—Tardos-

bánya— Lábatlan (Kecskekbánya— Dog-
gerbánya— Berzsekbánya

)

Kirándulásvezetk : Konda József és

VÉGH SÁNDORNÉ
Résztvevk száma: 61 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének 1981.

április— szeptember havi ülésszakán elhangzott eladások

Április 17. Kerekasztál-beszélgetés az MTA
Pécsi Bizottsága III sz. Szakbizottságának

Földtani Munkabizottságával, és a Mecseki

Szénbányák Liász Klubjával közös rendezés-

ben.

Ehiök: Somssichné Lédeczi Erzsébet
Mach Péter: A földtani kutatás és az

ásványvagyongazdálkodás érdekelt ségi

rendszere (vitaindító eladás)
Vita: Musitz L., Lipi I., Mikolai I.,

Papp I., Lucza V., Bodrogi F., Somssichné

Lédeczi E., Süt Lné., Kassai M., Somos L.
;

Mach P.
Résztvevk száma: 53 f

Április 21. Eladóülés
Elnök: Kassai Miklós
Császár Géza—Fridélné Matyók

Ilona— Kovácsné Bodrogi Ilona: A
nagybaracskai fúrás földtani eredményei

Vita: Kassai M., Várszegi K., Császár G.,
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Bóna J., Kovácsné Bodrogi I., Billik I.,

Fridelné Matyók I.

Résztvevk száma: 21 f

Április 29. Eladóülés
Elnök: Várszegi Károly és Kovács

Endre
Vestcze János: A mecseki uránércesedés

vizsgálata modell-kísérletekkel

Chlkán Gézámé—Ivókai András: Fels -

pannoniai abráziós szinl a Misina-Tubes
vonulat déli oldalán
Konrád Gyula— Zsengeller Gábor:

Szemeloszlási adatok számítógépes feldol-

gozása és értékelése a kvágószlsi ho-
mokk formáció példáján

Vita: Wéber B., Várszegi K., Vincze J.,

Rónaki L., Chikán Gné., Kókai A., Konrád
Gy., Tóthné Makk Á.
Résztvevk száma: 31 f

Május 12. A Kutatásmódszertani és Fúrás-
technikai Csoport eladóülése a Mecseki
Szénbányák Liász Klubjával és az OMBKE
Mecseki Csoportjával közös rendezésben.

Elnök: Németh Gusztáv
Szilágyi Tibor: A Váralja 15/a. sz. fúrás

földtani eredményei
Fábiáncsics László: Folyamatos orien-

tált rétegdlés-mérési eredmények a Vár-

alja 15/a. sz. fúrásban
Megyeri Mihály—Tóth Béla—Varga

Péter: Földfizikai és hidrodinamikai mód-
szerek alkalmazása a tárolóminsítésben
Kiss József: A földtani kutatás módsze-

reinek korszersítése a mecseki kszén-
bányászatban
Tormássy Loránd: Készletszállító fúró-

lyukak kiképzése minsített kszéntelepek-
ben

Vita: Virágh K., Honig Gy., Szirtes L.,

Kiss J., Szilágyi T., Fábiáncsics L., Németh
G., Megyeri M., Papp I., Lipi I., Tormássy
L.
Résztvevk száma: 72 f

Május 21— 22. Szakmai Napok Komlón a
Fúrástechnikai és Kutatásmódszertani Cso-
port, az Országos Földtani Kutató és Fúró
Vállalat és az MTA Pécsi Bizottság Földtani
Munkabizottsága közös rendezésében

Elnök: Somssich Lászlóné és Bóna
József

Somssich Lászlóné: Megnyitó
Deák János: A Mátra déli eltere panno-

niai lignittelepeinek ciklusos kifejldése és

korrelációs lehetsége
Tima Zsuzsa: A Torony-környéki lignit-

kutatás módszertani tapasztalatai és ered-

ményei
Szilágyi Albert: Építipari nyersanyag-

indikációk megismerése a lignitkutatások

kapcsán

Várhegyi Pál: A borsodi barnakszén-
medence ÉNy-i részének földtani felépítése

Gál Miklós: Az elektronmikroszkópos
nannoplanktonvizsgálat elkészítésénél al-

kalmazott „egylépéses” replika-módszer
technológiai megoldása

Szilágyi Tibor: A Máza Dél—Váralja
Dél terület felderít fázisú kutatásának fel-

adatai
Szlabóczky Pál: A sajóládi vízmkutak

telepítéséhez végzett hidrogeológiai kuta-
tások és eredményeik
Molnár Miklós: A Bercel-fogacshegyi

andezitelfordulás bányaföldtani viszonyai
Musitz László: A mányi kzetmechani-

kai-hidrológiai komplexjelleg aknatengely
fúrások kivitelezésének tapasztalatai

Hegyi József: A budapesti Metró-építés
földtani anyagvizsgálati tapasztalatai

A „Szakmai Napok” a „Korszer minta-
tárolás a Szovjetunióban” cím filmmel ért

véget

.

Vita: Jámbor A., Mólnál- M.,
Résztvevk száma: 53 f

Május 26. Klubdélután a Mecseki Szén-
bányák Liász Klubjával és az OMBKE
Komlói Helyi Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Somssich Lászlóné
Mindszenty Andrea: Nigériai élmény-

beszámoló
Résztvevk száma: 40 f

Május 27. Kerekasztal-beszélgetés Komlón a
Mecseki Szénbányák Liász Klubjával, az

OMBKE komlói helyi csoportjával és a TIT
Baranya megyei Szervezetével közös rendezés-

ben
Elnök: Lipi Imre
Nyegyosev, A. A.: A föld mélyének

komplex kiaknázása, a szibériai termel-
erk fejldése

Vita: Pál I., Pólai Gy., Kiss J., Lucza V.,
Lipi I., Petkó F., Fauszt A., Tóth M.,
Kovács E., Rendeki Á., Major G.,

Résztvevk száma: 33 f
Június 2. Földtani Információbörze ,,a leg-

újabb földtani információk szervezett keretek

közötti kicserélésére’’

Elnök: Kassai Miklós
Tájékoztatót tartottak: Németh Gusz-

táv, Bóna József, Kovács Endre, Gál
Miklós, Wéber Béla, Kerner Bélámé—
Tímár Istvánné, Major Géza, Kassai
Miklós l^-

Vita: Németh G., Bóna J., Hónig Gy.,
Wéber B., Barabás A., Kovács E., Gál M.,
Szilágyi T., Major G., Kassai M., Kaszás F.,

Várszegi K., Rónaki L.
Résztvevk száma: 25 f

Június 11— 12. Tanulmányút a Magyarhoni
Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli
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Területi Szervezetével és a Magyar Hidrológi-

ai Társaság Baranya megyei Csoportjával

közös rendezésben „A Dunántúli-középhegy-

ség földiáin jelépítésének, az ásványi nyers-

anyagkutatás és termelés helyzetének, a hidro-

geológiai viszonyok megismeeésére

”

Útvonal: Lovas—Alsórs— Balatonalmá -

di—Felsre— Csopak—Aszóf—Sümeg

—

Tapolca—Nyirád—Úrkút— Csalánosvölgy
Kirándulásvezetk: Haas János, Farkas

Sándorné, Mészáros József, Szabó Zoltán
Résztvevk száma: 32 f

Szeptember 15. A Fúrástechnikai és Kutatás-
• módszertani Csoport kerekasztalmegbeszélése
„A kutatófúrások kivitelezésével szemben tá-

i masztott földtani minségi követelmények, s

azok gazdasági kihatásai” témakörben
Vitaindító eladást tartott és a vitát ve-

[
zette: Várhegyi Pál

Vita: Streicher F., Molnár P., Kovács I.,

Várhegyi P., Wéber B., Kovács E., Podányi
T., Soós Jné.
Résztvevk száma: 24 f

Szeptember 17— IS— 19— 20. Tanulmányút
az Ifjúsági Bizottsággal közös rendezésben
,,a kárpáti flis — kárpáti szirtv (Cseh-

1 Szlovákia)” területére. (Részletesen lásd az
Ifjúsági Bizottságnál

)

Szeptember 23. Eladóülés a Mecseki Szén-
bányák Liász Klubjával és az MTA Pécsi
Bizottságával közös rendezésben

Elnök: Jenei Szabolcs
Mirlin, G. A. (SZU): A világ ásványi

nyersanyagforrásainak jelenlegi problémái
Vita: Papp I., Rendeki Á., Turza Iné.,

G. A. Mirlin.

Résztvevk száma: 68 f

Szeptember 29. Eladóülés a Fúrástechnikai
és Kutatásmódszertani Csoporttal közös ren-
dezésben fúrásmszaki tapasztalatcserével és
üzemlátogatással egybekötve Nagykanizsán

Elnök: Tormássy István
Mészáros József: A bakonyi intra-

szarmata és késhauterivi oldaleltolódások
lemeztektonikai és gazdaságföldtani jelen-
tsége
Németh Gusztáv: A Dráva-medence

szerkezeti viszonyai
Vita: Virágh K., Németh G., Wéber B.,

Tormássy I., Mészáros J., Majoros Gy.,
Balázs E.,

A Kolajipari Gépgyár valamint a Buda-
fa 511. sz. irányított ferdefúrás megtekinté-
sénél a vezet Magyar József és Németh
Gusztáv volt

Résztvevk száma: 38 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének

1981. április— szeptember havi ülésszakán elhangzott eladások

Április 30. Eladóülés
Elnök: Egerer Frigyes
Seresné Hartai Éva: Új riolittufa-el-

fordulás a Bükk hegységben
Baksa Csaba—Földessy János: Újabb

kzet- és teleptani fáciesek elkülönítésének
lehetségei a recski bányabeli kutatások
alapján

Vita: Baksa Cs., Csillag J., Goda J.,

|
Egerer F., Juhász A., B. Szabó L., Seresné

. Hartai É.,
Résztvevk száma: 34 f

1 Május 21. Ankét „Az V. ötéves tervi kutatá-

sok földtani eredményeirl”
Elnök: Némedi Varga Zoltán
Nagy Elemér: Az V. ötéves terv észak-

magyarországi alapkutatásainak földtani
' eredményei

Takács Ern: Hangfrekvenciás elektro-

mágneses terek alkalmazásának lehetségei
a széntelepes összlet szerkezeti viszonyai-
nak kutatásában
Juhász András—Goda Lajos—Várko-

nyi József— SzoKOLAi György: Szénkuta-

tások földtani eredményei Észak-Magyar -

országon
B. Szabó László— Sz. Pintér Anna—

Latrán Béla: A gravitációs másodlagos
anomália-térképek hasznosítása a szén-
kutatásban
Harnos János: Rudabányai területen

végzett földtani kutatások értékelése az
ötéves terv idszakában
Badinszky Péter: Az V. ötéves tervi

észak-magyarországi építanyagkutatások
földtani eredményei

Vita: Csókás J., Koch L., B. Szabó L.,

Szabó I, Várkonyi J., Szokolai Gy., Lantos
M., Juhász A., Sz. Pintér A., Némedi Varga
Z.

Résztvevk száma: 58 t

Június 25. Vezetségi Ülés
Elnök: Juhász András
Napirend: 1. A cselekvési program meg-

beszélése, 2. Az szi programok rögzítése,

3. Aktuális problémák
Résztvevk száma: 5 f

6 Földtani Közlöny
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Szeptember 24. Vezetségi Ülés
Elnök: Juhász András
Napirend: 1. Az 1981. évi szi program

megbeszélése, 2. Aktuális kérdések
Résztvevk száma: 5 f

Szeptember 24. Eladóülés
Elnök: Józsa Gábor
Csordás István: Abszolút kormeghatá-

rozás lehetségei, karbonátos szediment
kzetekben a TL-módszer alapján

Csilag János—Radovits László: Az
istenmezejei bentonitkutatás újabb ered-
ményei
Résztvevk száma: 14 f

Szeptember 25. Eladóülés
Elnök: Szilas A. Pál
MiRLm, G. A. (SZU): A világ ásványi

nyersanyagellátottságának aktuális kérdé-
sei

Vita: Szilas A. P., Tarján E.
Résztvevk száma: 50 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Szervezetének
1981. április— szeptember havi ülésszakán elhangzott eladások

Április 23. Eladóülés
Elnök : Knauer József
Czabalay Lenke— Gellai Mária: Sze-

non csigák csabrendeki bauxitkutató fúrá-

sokból
Tóth Imre: A vízszintes eltolódások bá-

nyászati szerepe
Mészáros József: A bakonyi vízszintes

eltolódások szerkezetföldtani, jelentsége
Vita: Gellai M., Pataki Á., Molnár I.,

Makrai L,, Péter Z., Czabalay L., Tóth I.,

Mészáros J., Knauer J.

Résztvevk száma: 30 f

Június 11—12. Tanulmányút a Déldunán-
túli Területi Szervezettel és a Magyar Hidro-

lógiai Társaság Baranya megyei Csoportjá-

val közös rendezésben „A Dunántúli-közép-
hegység földtani felépítésének, az ásványi
nyersanyagkutatás és termelés helyzetének, a
hidrogeológiai viszonyok megismerésére. ( 1. a
Déldunántúli Területi Szervezetnél

)

Július 23. Beszámoló ülés

Elnök: Szantner Ferenc
Szilágyi Albert—Tima Zsuzsa: Beszá-

moló az 1980. évi földtani tevékenységrl
Szantner Ferenc—Knauer József—

Mindszenty Andrea—Szts András:
Bauxitprognosztikus és kutatásszervezési
munkálataink 1980-ban
Baross Gábor—Tóth Kálmán: A bauxit

kutatás, értékelés és anyagvizsgálat 1980.

évi eredményei
Hriszt György: A bauxitlcutatáshoz

kapcsolódó 1980,. évi vízföldtani kutatások
Sas Endre: Ásványvagyongazdálkodási

problémák a Tatabányai Szénbányáknál
Molnár István: A Középdunántúli Szén-

bányák V. területén az 1980. évben mélyí-
tett szénkutató fúrások eredményei

Nándori Gyula—Pataki Attila: A
bányaföldtani kutatás újabb eredményei a
Bakonyi Bauxitbányánál
Nagy Péter—

M

arkó Béla: A feltárás és
ásványvagyongazdálkodás tapasztalatai az
1980—81. évben a Fejér megyei Bauxit-
bányáknál
Császár Géza: A MÁFI Középhegységi

Osztály 1980. évi tevékenységének áttekin-
tése

Bernhardt Barna—Lantos Miklós: A
középhegységi eocén barnakszén prognó-
zis munkák 1980. évi eredményei
Mészáros József— Lantos Miklós—

Molnár István: A bakonyi felskréta
barnakszénkutatás eredményei
Horváth István—Dudko Antonyina

— Gyalog László— Odor László—Tichy
Mária: A Velencei-hegység földtani térké-
pezése
Kovácsné Bodrogi Ilona—Császár

Géza—Haas János: Alapszelvényvizsgá-
latok a Dunántúli-középhegységben
Haas János—Tóth Almos— Császár

Géza: Beszámoló a MÁFI 1980. évi bauxit-
prognosztikai tevékenységérl
Kéri János: A Középdunántúli Földtani

Szolgálat tevékenysége 1980— 81.-ben a
környezetvédelem és az építanyagkutatás
területén

Kecskeméti Tibor—Nagy István Zol-

tán— Szabó János—Vörös Attila: Beszá-
moló a Bakonyban végzett mezozóos és

eocén kutatásokról
Kakas Kristóf—Tóth Csaba— Bodri

Gyula : A bauxitgeofizikai mérések eredmé-
nyei
Hoffer Egon—Majkuth Tamás—

Rezessy Géza— Szabadváry László: Az
1980. évi barnakszén-geofizikai mérések
eredményei
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Farkas István

—

Kardeván Péter—
Rezessy Géza— Szabadváry László: Új
elektromágneses eljárás bonyolult felépíté-s szén- és bauxittelepek kutatására
Székely Ferenc—Liebe Pál— Lorbe-

rer Árpád: Beszámoló a VITUKI-nak a
középhegység térségében 1980-ban végzett
hidrogeológiai kutatásairól

Horváth Lajos: Zala megye távlati víz-
beszerzése
Muntyán István: A Mány K-i eocén

medencealakulat barnakszéntelepének te-
leptani és sföldrajzi viszonya
Résztvevk száma: 70 f
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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny, Bull. o/ the Hungárián Geól. Soc. (1082) 112. 80— 110

Ritka plagioklász összenövések
magyarországi andezitekbl

Örkényiné dr. Bondor Lívia— Yinczéné dr. Szeberényi Helga *

(4 ábrával, 7 táblával)

Bevezetés

V. Szeberényi H. 1971-ben kezdett foglalkozni a korszer kzettani fel-

dolgozást nélkülöz Visegrádi-hegység plagioklászainak beható optikai vizsgá-

latával, Ö. Bondor L. pedig 1972-ben kezdett hasonló munkát a kiváló petro-

gráfusok által vizsgált Börzsöny hegységben.

Tekintsük át vázlatosan, hol tartottak ekkor a földpátkutatások.

A leggyakoribb kzetalkotó ásványcsoportot megillet érdekldés eredmé-
nyeképpen a XVIII. század közepétl napjainkig összegezhet földpát irodalom
minden más ásványcsoport irodalmát messze meghaladja. 1823-ig nemcsak a
káliföldpátok, de a plagioklászok legfontosabb morfológiai sajátságait is leírták.

A XIX. században a kutatások a kémiai összetétel vizsgálatára összpontosul-

tak. A XX. század els felében az optikai sajátságok tisztázására helyezdött
a hangsúly, majd a 20-as évek végétl a szerkezetkutatás került az érdekldés
középpontjába. 1950-tl a technika fejlettsége már azt is lehetvé tette, hogy
olyan finom szei’kezeti sajátságokat kutassanak, mint a rendezettség-rendezet-

lenség problémája, és a szubmikroszkópos ikresedés. Ekkor már oly sok adat
gylt össze a földpátokról, hogy ezek felhasználásával jól megalapozott elmé-

letek is születhettek.

Elvétve azonban a már régen lezártnak hitt morfológia területén is adódott

új eredmény, mint pl. 1963-ban. A földpátkutatás ilyen állása mellett a mikrosz-

kópra és Fedorov-asztalra épül vizsgálati lehetségek meghatározták és korlá-

tozták célkitzéseinket. Azt a hiányt kívántuk pótolni, amely a magyarországi
andezitek vizsgálatából kimaradt, a kzetalkotó ásványok, elssorban a plagio-

klászok részletes optikai vizsgálatát.’ Távolabbi célkitzés lehetett, hogy
Fedorov-asztallal és mikroszondával végzend együttes vizsgálat esetén pontos
adatokat szolgáltathatunk a 70 —95% anortitot tartalmazó magas hszint
plagioklászok optikai tulajdonságainak ismeretéhez. Ebben a tartományban
ugyanis kevés a megbízható irodalmi adat az optikai orientációra vonatkozóan.
Az anortittartalom optikai úton történ meghatározásával és az ikertörvé-

nyek statisztikus eloszlásának megállapításával olyan rutinmunkát terveztünk,

amely világszerte fontos részét alkotja a korszer kzettani vizsgálatoknak.

• Eladva a MFT Ásvány-Geokémiai Szakosztály 1980. II. 11-i szaklésén.

1 Földtani Közlöny



Keresztalakú összenövések

V. Szeberényi H. hamarosan felfigyelt arra, hogy a szokásos poliszintetikus

ikrek mellett különleges plagioklász összenövések is elfordulnak, mégpedig
jelents mennyiségben. A csiszolatokban feltn kereszt-, ill. T vagy könyök
alaki! plagiokiász metszetek jellegzetes, beugró szögeikkel, egységes zónássá-

gukkal és egységes alapanyag-zárványsoraikkal törvényszer összenövéseknek
látszanak. (I. tábla, 1 — 2.) A kereszt „szárai” általában srn ikerlemezesek az

albit-, karlsbadi, roc-tournéi törvények szerint. Jellemz sajátsága ennek az

összenövési típusnak, hogy az egyik csoport (010) lapja a másik csoport (001)

lapjával párhuzamos, és megfordítva is. A metszetben általában mindkét ki-

tn hasadás (P és M szerinti) mérhet. Ezeket az összenövési típusokat nevez-

te el A. Streckeisen 1932-ben „bánáti összenövésnek”, az ikerjelleget nem
ismerte fel bennük. C. Burri és H. Huber 1932-ben burmai, E. Wenk és

Paliuc 1933-ban erdélyi vulkánitokban figyelték meg.k és még számos szerz
„nem ikerszer plagioklász összenövésként” értékelték. A „bánáti összenövés”

elnevezést a késbbi irodalom átvette. C. Btjrri 1963-ban vektorszámítással

bebizonyította, hogy ezek az ikrek a bavenoi törvény szerint nttek össze, sza-

bálytalan összenövési síkkal. Ekkor felhívta a figyelmet arra is, hogy már
Tschermák 1874-ben leírta ezt az összenövési típust verespataki, andezitbl
kimállott labradorit kristályokról, a késbbiek során azonban úgy látszik mun-
kája feledésbe merült.

C. Burri a vektorgeometriát alkalmazva levezette, hogy elméletileg triklin

rendszerben is törvényszer az a jelenség, hogy a (021) vagy (021) lapnormális,

mint ikertengely a (010) lapot a (001) be forgatja. Ha szerkesztjük, vagy szá-

mítjuk az [100] zónában fekv (010) és (001) lapok szögfelezjét, csakis a

(021), ill. (021) lapnormálist (amely a bavenoi ikertengely) kapjuk eredményül.
Szinte sugallja ezt a gondolatot az a megjelenési forma, mikor a továbbnöveke-
dett kristály valamelyik részén megjelenik a jellegzetes, ferde, a P és M irányt

szögfelezként metsz bavenoi összenövési- és ikersík (I. tábla 3.). Számtalan
variációja figyelhet meg: feltnik a kereszt mindkét szárában, vagy csak egy
kis részletében (I. tábla 1— 4.). Ezeket az ikreket könnyebb felismerni. Nehe-
zebb értelmezni az összenövési típust azokban az esetekben, mikor az össze-

növés síkja szabálytalan, az ikertengely csak az optikai irányok szögfelezibl
szerkeszthet. A kiértékelést könnyíti viszont az a tény, hogy az a kristálytani

tengelyre közel merlegesek ezek a metszetek, mindkét hasadás jól mérhet,
tehát a két derékszög koordináta rendszeren kívül, melyet az albit-, karlsbadi-,

roc-tournéi ikertengelyek szolgáltatnak, két jól mérhet morfológiai irányunk
is van. Szabálytalan összenövési síkú ikrek más ikertörvényeknél is gyakran
megfigyelhetk. Az összenövési sík hiánya nem zárja ki iker voltukat.

Ferde-kereszt alakú összenövések

A ferde-kereszt alakban összentt plagioklászokat mindketten megfigyeltük,

és a problémát közösen igyekeztünk megoldani.

Elször azt kellett eldönteni, hogy az összenövés véletlenszer-e vagy tör-

vényszer. Nagyszámú mérés alapján azt tapasztaltuk, hogy a (010) lapnormá-
lisok által bezárt szögek adatai egyáltalán nem szórnak, hanem az esetek több-

ségében 1—2° eltéréssel 60°-nak adódtak. A többi esetben ugyancsak 2°-os
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eltéréssel azonos szögértéket kaptunk, de az utóbbiról mos^nem kívánunk szól-

ni, mert ennek az ikertörvénynek a leírása még nem történt meg. Ezek az ada-
tok valóban törvényszer összenövést bizonyítanak, de; hogy 'mennyire szük-
séges a törvényszer jelleg megállapításához a nagyszámú adat, arra egy példát
szeretnénk említeni. Wenk és munkatársai Baselben ugyanilyen összenövést
észleltek holdkzetek fenokristályain, de véletlenszernek minsítették. A kor-

látozott mennyiségben rendelkezésükre álló holdkzet nem tette lehetvé a
törvényszer jelleg bizonyítását.

A következ feladat az ikertörvény megállapítása volt. Tekintsük át röviden,

hogyan is jellemezhetjük ezeket az összenövéseket. A kisebb-nagyobb feno-

kristályként jelentkez plagioklász oszlopok a görög A-ra emlékeztet alakban
nttek össze. A II. tábla 1 — 3. képein láthatunk ilyen összenövést, de X alak-

ban összentt penetrációs ikret is. Elfordul, hogy a bavenoi ikerrel együtt
jelentkezik. Az ikertörvény meghatározásakor nem sikerült összenövési síkot

mérni, az érintkezés a metszetben általában szabálytalan lefutású görbe vonal.

A (001) lap általában nehezen, vagy egyáltalán nem mérhet. Ennek az az oka,

hogy ezek az összenövések a (001) lappal közel párhuzamos metszetekben
szembetnek. Soha nem fordult el, hogy poliszintet ikus ikerlemezek nélküli

egyedek lettek volna az egyes oszlopok. Albit-, karlsbadi-, és roc-turnéi iker

szerinti lemezekbl, de legalább két ikerlemezbl állt mindegyik oszlop. A méré-
si adatok kiértékelésénél a következ szabályszerségeket tapasztaltuk: a karls-

badi ikertengely, illetve a ,,c” kristálytani tengely mindkét oszlopban, tehát

minden egyes ikertagban egybeesett. (Ez csak az irány egybeesését jelenti, el-
jel szerint azonban csak a teljesen azonos pozícióban lev ikertagok és a karls-

badi törvény szerint ikresedett tagok ,,c” tengelyei azonosak.) Egyes esetekben

elválásként, vagy növekedési lapként jól mérhet az (110) és (110) lap. A meg-
határozandó ikreknél ezek valamelyike egybeesik a másik tag (010) lapjával.

A 80% anortitot tartalmazó plagioklászok ezen összenövési típusára már a

mérés során utal valami. Még nem is visszük fel a sztereogramra az adatokat,

amikor látjuk, hogy ezzel a típussal van dolgunk. Mindig van az egyik oszlop-

ban olyan tag, amelynek [n^] iránya a másik oszlop egyik tagjának az [n^j-já-

hoz egészen közel esik. A ferdén összentt tagok között megszerkesztett iker-

tengely a Burri— Parker—Wenk féle táblázaton az (110), (110), (130) vagy

(130) lappólusra esett. A szerkesztés azonban nem elég pontos módszer ezen

ikertörvények megállapításához.

Smith „Földpát ásványok” cím könyvében azt a nézetet vallja, hogy a
mikroszkópos mérés nem alkalmas ikertörvény leírására. A morfológiai saját-

ságok leírására használt goniométer valóban pontosabb, ott percekben adják

meg a hibahatárt, a Fedorov-asztalnál ez 1 — 1,5°, kedveztlen metszetben 3°-ig

is növekedhet. Ezt a kétségtelenül nagyobb hibát nem növelhetjük a sztereo-

grafikus projekcióban szerkesztésbl adódó hibával. Viszont a kzetalkotó
elegyrész csak mikroszkóppal mérhet, és volt is példa arra, hogy ebben a

nagyságrendben Fedorov-asztallal mérve írtak le ikertörvényt, mint Köhler és

Burri.

Módszertani kérdések és megoldások

Fgy döntöttünk, hogy az elfogadható pontosság érdekében az ikertengelyt

nem szerkeszteni, hanem számolni fogjuk. Erre a számolásra pedig a vektor-

geometria bizonyult alkalmasnak.

1
*
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Szükséges, hogy itt hosszabb kitért tegyünk a módszertani problémák és

megoldások ismertetésére, anélkül, hogy a levezetések részleteibe bocsátkoz-
nánk. YVeber ajánlotta elször a vektorgeometria alkalmazását kristálytani

számításokra 1924-ben. C. Bttrri alkalmazta elször, egyúttal felelevenítve

MiCHEL-LEVY-nek és FEDOROVnak azt a kezdeményezését, hogy a triklin

földpátoknál a számolás egyszersítésére vegyünk fel egy derékszög koordiná-
tarendszert. E descartes-i koordinátarendszer megválasztása az ásványtani
tulajdonságok figyelembevételével a lehet legcélszerbb. Az Y tengely a (010)

lapnormális, vagyis az albit ikertörvény tengelye, a Z tengely a [001] zóna-
tengely, vagyis a karlsbadi ikertengely, az X tengely pedig az elbbi kettre
merleges irány, azaz a komplex roc-tournéi ikertengely. Éz a három a leg-

gyakoribb ikertörvény a plagioklászoknál, tehát e három merleges irány meg-
határozása viszonylag könny (1. ábra).

Természetesen a triklin rendszerben nem vehet fel olyan descartes-i koordi-

nátarendszer, amelynek minden tengelye racionális irány. Az Y tengely a lapok

rendszerében racionális, a Z tengely a zónák rendszerében racionális irány, az

X tengely pedig mind a lapok, mind a zónák rendszerében irracionális irány.

Ebben a koordinátarendszerben két egymástól független adat határoz meg
egy pontot, illetve egy irányt. Bitrri 1950-ben a 2. ábrán bemutatásra kerül
két szögadattal, £-vel és ?pval javasolta meghatározni valamely irány, vagy
pont térbeli helyzetét. Az origóból kiinduló egyenes r] szöget zár be az XY sík-

kal. E rádiuszvektor vetiilete az XY síkban | szöget zár be az X tengellyel.

Természetesen jobbsodrású a koordinátarendszer, úgy kell számítani e szögeket.

Itt tulajdonképpen mint polárkoordinátát adja meg az irányt, amellyel szá-

1. ábra. Derékszög tengelykereszt a triklin rendszerben

Fig. 1. Rectangular axial cross in the triclinic system
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2. ábra. Egy tetszésszerinti P pont helyzetének meghatározása polárkoordinátákkal

Fáj. 2. Location of the arbitrary point P by polar coordinates

molni akar. Ebbl vektorkomponenseket számol, mindig egységvektorral dol-

gozva.

r 0 = cos r) • cos £ i + cos rj • sin £ j sin rj k

Burri a Goldsehmidt szögekbl kiindulva veszi fel a vektorokat, majd
szögfelezk, tükörsíkok kiszámításán mutatja be a módszer alkalmazását.
Fedorov-asztalon végzett mérések kiértékelésére azonban még senki nem alkal-

mazta, így a számítás menetét is ki kellett dolgozni. A következkben ismertet-

jük e módszert, hogyan juthatunk el addig, hogy az általunk mért adatokat az

elbbi koordinátarendszerben ábrázolni tudjuk.

Elször meg kell határozni az XYZ koordinátarendszer tengelyeinek térbeli

helyzetét (az elbb említett három ikertengelyt) részben méréssel, részben szá-

mítással. Mivel a szemcsék térbeli helyzete tetszleges, fel kell vennünk egy
segédkoordinátarendszert, amelyet X'Y'Z'-vel jelöltünk, és amelyet a csiszolat

síkja, illetve a mikroszkópon történt elhelyezése határoz meg. A Fedorov-
asztalon leolvasott ,,n” és ,,h” értékekbl £ és rj polárkoordinátát számolunk:

£ = n + 90°; rj — h. Az összes mérhet kristálytani irányt, mint a hasadási,

összenövési, növekedési lapok normálisait így fejezzük ki vektorként, az

X'Y'Z' koordinátarendszerben.

Az optikai frezgésirányok esetében hasonlóképpen járunk el, egyedül az

optikai tengelyek koordinátáit számoljuk másképpen. Ezzel a problémával
csak késbb foglalkoztunk, egy Burri professzorral közösen írt módszertani
cikkben, hiszen az ikertörvények leírásához nem volt szükség az optikai ten-

gelyekre. Ez a probléma is a módszertani kérdések közé tartozik. Az optikai

tengelyek beállítása a Fedorov-asztalon a többi iránytól eltér helyen történik,

és több tengely körüli elmozdítással. Az [n^], beállítása után 4o°-kal elfordított

mikroszkópasztal állás mellett az A 4 (Berek) tengely körül a
t
szöggel forgatva

hozzuk függleges irányba az egyik optikai tengelyt.

Itt több megoldással számoltunk. A bemutatott sztereografikus projekció

(3. ábra) szerint felveszünk egy X x ,
Y

x , Zagyéi jelölt koordinátarendszert.

Az X
x
az optikai tengelyek síkjának és az X', Y' koordinátasíknak a metszés-

vonala. Az a 4 eljele az egyes tengelyek körüli forgás irányától függ. Az Yx
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-X'

3. díjra. Sztereografikus projekció az optikai tengelyszög számításához

Flij. 3. Stereographic projection fór calculation of optieal axial angles

tengely az optikai tengelyek síkjában van, Xj-tl 90°-ra, a Z
1
tengely pedig az

[nM iránnyal egyezik meg. Ebben a koordinátarendszerben meghatározzuk az

X'Y'Z' tengelyek koordinátáit, és utána koordinátatranszformációt végzünk.
Egy másik megoldás; hogy háromismeretlenes egyenletrendszerrel, vektorok

skaláris szorzásával számítjuk ki az optikai tengely komponenseit.
Visszatérve a mérésre, a munka menete a következ: Fedorov-asztallal meg-

mérünk minden lehetséges kristálytani és optikai irányt, ezeket ábrázoljuk a

segédkoordinátarendszerben egységvektorokként. Ez után szerkesztés helyett

mindent számolunk. Számoljuk, hogy az optikai frezgésirányok 90°-ot zár-

nak-e be, illetve hány fok a hiba, Ugyanígy skaláris szorzással számolhatjuk a

hasadások, egyéb kristálytani irányok által bezárt szöget. Rendszerint két

optikai frezgésirány mérhet, a harmadikat vektoriális szorzással számoljuk.

Ha szükséges megvizsgálni, hogy három egyenes egy síkba esik-e, ill. egy egye-

nes egy adott síkban helyezkedik-e el, ezt a vektorkomponensekbl számított

determináns adja meg, ha ez 0, akkor a vektorok komplanárisak.

Az ikertengelyeket egyszeren szögfelezkkel számoljuk. A két megfelel
irány megfelel komponenseinek számtani közepe adja a szögfelez komponen-
seit. Ilyen módon kaptuk meg a karlsbadi és roc-tournéi ikertengelyeket, vala-

mint a meghatározandó ismeretlen ikertengely komponenseit. Számolható az

optikai hibaháromszög oldala és a közepe, mint súlypont.

.Mindezen számításoknál két dologra kell ügyelni: 1. Hogy mindig jobbsodrá-

sú koordinátarendszerben dolgozzunk (tehát vektoriális szorzásnál fontos a

sorrend), mert különben eljel hibát kapunk. 2. A másik, amire ügyelni kell,

hogy egységvektorokkal dolgozzunk, a szögfelezk esetében kapott eredményt

visszaszámoljuk egységvektorra. Mikor minden számolást elvégeztünk, ezt az

XTZ’ koordinátarendszert koordinátatranszformációval átvisszük az XYZ
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koordinátarendszerbe. Ez a transzformáció azoknak a Burri—Parker -
Wenk féle táblázatoknak a helyzetével egyezik, amelyeknél a projekció síkja

merleges a [001] zónatengelyre. Az optikai tengelyekbe történ beforgatásnak
megfelel transzformációt is elvégezhetjük. Ez az anortittartalom meghatáro-
zásához használható, de számolás esetében sokkal pontosabb, ha Euler szögek-
kel határozzuk meg az anortittartalmat.

Az általunk keresett ikertengely helyzetét ismerve a koordinátarendszerben,
a vektorkomponensekbl könnyen kiszámíthatjuk a Goldschmidt fele 0 ésj>

értékeket. Természetesen a szemcse anortittartalmára interpolált 0 és q érté-

kekre történik az átszámítás. Mivel a Goldschmidt értékek balsodrású koordi-

nátarendszerre vonatkoznak, az átszámítás a következ.

0 = 360° — (arc cos y) q — arc cos z

Eredmények és következtetések

A módszertani meggondolások ismertetése után eljutottunk az eredményhez,

amely a Goldschmidt értékek szerint az (110), (110), (130) és (130) lapnak adód-
tak. (A Goldschmidt féle 0 és q ,

valamint a mérésbl adódó értékek a 2°-os

hibahatáron belül voltak.) Tehát az elbb felsorolt lapok normálisai az iker-

tengelyek. Két normál ikertörvényt, mégpedig annak jobb és bal formáját
sikerült mérni.

Ezeket az ikertörvényeket eddig plagioklászokon még nem tudták kétséget

kizáróan bizonyítani. Ortoklász esetében az (130) lap szerinti ikertörvényt

Naumann publikálta 1830-ban, az (110) lap szerinti törvényt pedig ugyancsak
ortoklászon Haushoffer ismertette 1879-ben, Klockmann 1882-ben, Las-
peyres 1877-ben, Drugman pedig 1927-ben és 1938-ban bizonyította létezésü-

ket. A monoklin földpátoknál a két ikertörvényt együttesen
,,
prizma” törvény-

nek nevezték.

Albit és karlsbadi ikertörvény szerint ikresedett plagioklász csoportoknál a

60c-os szögben történt összenövéseket (130) szerinti ikreknek gondolták. Ilyen

összenövéseket figyelt meg Belowsky 1892-ben, Klautzsch 1893-ban equado-
ri kzetekben, Heineck 1903-ban htsseni diabázban, Sedlacek 1940-ben

perzsiai magmás kzetekben. Köhler 1950-ben gránitporfiros telérkzetbl és

trachiandezitbl két szemcsén Fedorov-asztallal végzett mérés alapján (130)

szerinti ikret ismertetett. Köhler szögekkel határozta meg az anortittartalmat,

és az ikertörvényeket is. Az (110) és (110) szerinti ikret tudomásunk szerint

még senki nem figyelte meg plagioklászokon. Az (130) megfigyelése is hiány-

zott, nevet egyiknek sem adtak.

A „prizma” törvény a triklin rendszerben nem helytálló elnevezés, ezért

minelkettnek nevet javasoltunk. Az (130) lap jobb és bal törvényét visegrádi

ikernek, az (110) lap jobb és bal törvényét pedig börzsönyi ikernek neveztük.

Az összenövési sík megfigyelése nélkül is biztosak voltunk abban, hogy (110)

és (130) szerinti normál ikertörvények ezek, ugyanis e lappólusok közelébe nem
esik kis index zónatengely. A többi normál ikertörvény esetében is elfordul,

hogy nem az ikersík szerint nttek össze, hanem az érintkezés szabálytalan.

Késbb V. Szeberéxyi H.-nak sikerült megfigyelni és mérni összenövési

síkot egy (110) iker esetében. (II. tábla, 2.' Ezzel kétséget kizáróan bebizonyo-

sodott, üogy normál ikrekrl van szó.
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Az Euler-szögek és a földpátok pszeudoszimmetriája

Még egv esetleges kételyt kell eloszlatnunk. Az ikertörvények leírásakor

sztereogramon
,
Euler-szögekkel ellenriztük az orientációt, így soha nem for-

dult el, hogy bizonytalankodtunk volna az ikersík indexének megállapításá-
ban. Mivel földpátokkal foglalkozó szakemberek feltették a kérdést, hogy a
pszeudoszimmetria miatt biztosan el tudtuk-e különíteni a jobb és bal formá-
kat, szükségessé vált ennek magyarázata (Ö. Bondob L. külön tanulmánya).
A pszeudoszimmetriát mutató plagioklászoknál nem bízhattuk a mérések

pontosságára, hogy a (010) lappólustól 59,9°-ra lév (110), vagy a (010) lap-

normálistól 61,07°-ra lév (110) lapnormális-e az ikertengely.

EuLEB-nek van egy tétele, mely szerint két közös origójú, derékszög jobb-

sodrású koordinátarendszer egymáshoz viszonyított helyzetét három szög-

adattal lehet kifejezni. Ez úgy is felfogható, hogy az egyik koordinátarendszert

e három szöggel elforgatva fedésbe hozzuk a másik koordinátarendszerrel.

A plagioklászok esetében az egyik az optikai frezgésirányok koordináta-

rendszere, vagy másképpen az indikatrix, a másik pedig a kristálytani irányok-
ból levezetett descartes-i rendszer, amellyel dolgoztunk.

Háromféle variáció szerint lehet felvenni a szögeket, ahogyan azt Bubbi a
következ ábrákon bemutatta (4. ábra).

+Y

I. fajta II. fajta

*Y

III. fajta

4. ábra. Az I. II. III. fajta Euler szögek

Fig. 4. Euler angles of Types I, II, III
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Azt kell bizonyítani, hogy a kristálytani és optikai orientáció egymáshoz
viszonyított helyzetének megállapítása pszeudoszimmetria esetén is egyértel-

mvé teszi az indexelést. A Wulf háló felhasználásával történ szerkesztésnél,

ill. beforgatásnál soha nem tördünk az optikai, ill. kristálytani irányok el-
jelével. Aki Fedorov-asztalon dolgozott, tudja, hogy a pauszpapírt négyféle-

képpen is ráilleszthetjük a megfelel táblázatra, és ahol a megfelel pontok
fedik egymást, az lesz a helyes ráillcsztés. Számolásnál azonban eljelekkel

dolgozunk.
Azt kell bizonyítani, hogyha mindig jó eljelekkel dolgozunk, akkor a kere-

sett irány, ill- lap indexe is jó lesz. Változtassuk meg az egyik koordinátarend-

szerben az eljeleket, és bizonyítható, hogy akkor a tetszleges (hkl) la]) eljele

is megváltozik a másik koordinátarendszerben. Ha a koordinátarendszernek

csak az egyik tengelyét vesszük ellenkez eljellel, akkor abból balsodrású lesz,

tehát ezt a hibát nem követhetjük el. Ha mindhárom tengely eljelét meg-
változtatjuk, akkor az eredmény nem változik, mivel inverziós centrummal ren-

delkez triklin szimmetriáról van szó. Egyetlen mód lenne a tévedésre, ha két

tengely eljelét változtatjuk meg. Ebben az esetben viszont a pont koordinátái-

nak eljele, azaz a lap indexe is más lesz. Csak abban az esetben tévedhetünk,

ha a két derékszög koordinátarendszer tengelyei közel esnek egymáshoz.
A plagioklászoknál szerencsés körülmény, hogy az optikai, és a választott

kristálytani koordinátarendszer tengelyei elég nagy szöget zárnak be egymással.

Ez alól kivétel a 20% anortitot tartalmazó mélyhszint plagioklász, ahol az

[n y ] nagyon közel esik a — Y-hoz.

így az Euler-szögek figyelembevételével nem követhetünk el hibát az indexe-

lésben, tehát a pszeudoszimmetriából adódó hiba teljes biztonsággal kiküszö-

bölhet. Ez természetesen általános érvény, és bármely kétoptikai tengely
ásvány esetében alkalmazható. A következkben megadjuk az I., II., és III.

fajta Euler szögek számításához a képleteket, elrebocsátva, hogy e képletek

szerint a C. Burri, R. Parker, E. Wenk: ,,Die optische Orientierung dér
Plagioklase” cím könyvében található táblázat értékeit kapjuk.

Tudomásunk szerint a magas-, és mélyhszint plagioklászok különböz
anortittartalmú tagjaira vonatkozó Euler-szög értékek egyedül e fenti mben
találhatók. Tehát az általunk megadott képletek azt a gyakorlati célt szolgál-

ják, hogy a rendelkezésünkre álló táblázat segítségével megállapítsuk az An
%-ot, vagy a pszeudoszimmetriából adódó nehézséget kiküszöbölve az iker-

törvény meghatározásának bizonytalanságát eloszlassuk.

Az I. fajta Euler szögek kiszámítása:

0 = arc cos (a 0 Z 0 )

V7 = arc cos (ö 0 • T 0 )

Ti„ = cos (arc cos aox + 90°)i -f- sin (arc cos aox -|- 90°);

ahol i, j, k az XYZ tengelyek irányába mutató egységvektorok.
0 = arc cos (Ti 0

• X 0)
= 270° — arc cos o0X

Mivel az [na ] a plagioklászoknál mindig a III. térnegyedbe esik (az XY sík feletti tér-

félben gondolkozva) ezek a képletek megszorítás nélkül érvényesek.

II. Fajta Euler szögek:

1 = arc cos (b 0 Z 0 )

La = arc cos (a 0 • Tii 0 )

7Tii 0 = cos (arc cos box — 90°)i -f- sin(arc cos box — 90°) j
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Ha a már korábban kiszámított a 0 , b 0 , c 0 vektorok balsodrású koordinátarendszert alkot-
nak az X\ sík feletti térfélben, akkor az [ni] az XYZ koordinátarendszer II. térnegyedébe
esik. Ebben az esetben:

7’u 0 = cos (arc cos b ox -f- 90°)í + sin(arc cos box + 90°); és akkor
I? = arc cos (Tn„ • X,,) = 360° — (arc cos b ox — 90°)

Ha az [/ig] a IV. térnegyedbe esik, akkor

B — 360° — (arc cos b ox 4- 90°) = 270° — arc cos b ox

III. fajta Euler szögek:

N = arc cos (c 0 • Z 0 )Kx = arc cos (a 0 Tiu,)

Tiii„ = cos (arc cos c ox — 90°)i + sin (arc cos c 0I — 90°);
D = arc cos (X 0 • Tm,) = 360° — (arc cos cox — 90°)

C. Burri 1974-ben megjelent dolgozatában a kristálytani XYZ koordináta-
rendszer beforgatását az [nj, [n^], [n

Y ] koordinátatengelyekbe más eljárással
végzi, ezért az 1967-es értékektl eltér eljelek is elfordulnak. Annak ellenére,

hogy C. Burri ez utóbbi felfogása közelebb áll Euler eredeti eljárásához, a
fent említett praktikus okok miatt ez utóbbi dolgozattól eltekintettünk.
Az egész módszertani ismertetés végére kívánkozik az a véleményünk, hogy

ez a kiértékelési eljárás kifejezetten számítógépre épül megoldás. Érdemes
foglalkozni vele, mert igen precíz, egzakt eredményeket szolgáltat.

Genetikai következtetések

A bánáti, börzsönyi és visegrádi ikertörvények, valamint ezek csillagalakú,

együttes megjelenése számos olyan kérdést vetett fel, amelyek a kristály-

növekedés, ikerképzdés tárgykörébe tartoznak. Végül is arra a feltevésre jutot-

tunk, hogy ezek a plagioklász szemcsék a kristályosodásukkor triklinnél maga-
sabb szimmetriájúak lehettek. Az érvek gyjtését nehezíti a plagioklászok

pszeudoszimmetriája.
A gyakran zárványokkal követhet növekedés arra utal, hogy sok esetben

már a magban ilyen ikerként nttek (IV. tábla 1.). Láthatunk egymáson keresz-

tülntt ún. penetrációs ikreket is. Megfigyelhet, hogy a bánáti, visegrádi és

börzsönyi ikrekben a kereszt mindegyik szárából csak egy-egy keskeny iker-

lemez alkotja ezen ferde összenövés ikreket. Az esetek túlnyomó részében nem
is érintkeznek ezek az ikertagok egymással. A Köhler által leírt (130) iker

esetében is így volt ez. Ez a megfigyelés hozta azt a gondolatot, hogy a kiala-

kulásuk idején magasabb volt a szimmetriájuk. A ma is mérhet határolólapok

alapján felteheten monoklin lehetett (V. tábla 2.). Nem tartjuk lehetségesnek,

hogy a kereszt, ill. ferde kereszt alakban összentt szemcséknél a szemcse össz-

tömegéhez viszonyítva nagyon kistömeg ikerlemezek diktálták volna az

összenövés törvényszerségét, méghozzá olyan ikerlemezek, amelyek sokszor

nem is érintkeznek egymással.

Úgy véljük, hogy monoklin szimmetriájú plagioklász oszlopok nttek keresz-

tül egymáson racionális érintkezési síkkal. A lehlés során pedig a szerkezet in-

stabilissá vált, és ikerlemezesség kialakulásával váltott át triklinbe. A határoló

lapok sokszor egységes szemcsének mutatják az ikerlemez-együttest (V. tábla
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1 — 2.). Mivel ma még a bázisos plagioklászoknál nem ismernek monoklin fázist,

feltételeztük, hogy magas hmérsékleten, de szk hmérsékleti tartományban
létezhet ilyen szerkezet. Korábbi elképzelésünk az volt, hogy talán meghatáro-
zott, szk skálán mozgó kémiai összetételre vonatkoztatható ez a feltevés.

Ez utóbbit cáfolják a saját késbbi méréseink is, és Köhler leírása, aki 28 31

,

valamint 46—54% anortitot tartalmazó plagioklászokban észlelte ezt a ferde

összenövést. Az irodalomból kiderült, hogy nem mi gondoltunk elször egy
magasabb szimmetriájú fázis létezésére, Raaz és Köhler 1950-ben a követke-
zket írták e problémáról: ,,talán nincsen kizárva, hogy a plagioklászok is,

egész szorosan az olvadáspontjuk alatt valóban monoklinok, amit más adatok
alapján is feltételezhetünk, és csak a további hmérséklet csökkenéssel váltanak
át ilyen lemez-, ill. rácsrendszerre, amely azt a tendenciát mutatja, hogy a

magasabb monoklin rendszert utánozták. Jgv meg lehetne oldani keletkezési

problémájukat, más, ismeretlen tényezk szerepének is helyt adva.”
Ha tehát ilyen fázis létezése bebizonyosodna, akkor a mikroszkópos meg-

figyelésekben gyökeredz elképzelésben KÖHLER-éké a prioritás.

Természetesen analógiák is hozzájárultak ahhoz, hogy a szimmetriacsökke-
nést és ikerlemezességet okozati összefüggésbe hozzuk. Az alacsonyabb olvadás-

pontéi szulfidásványok között polimorf módosulatok esetén ez a jelenség könv-
nyebben megfigyelhet, mint a szilikátoknál. KÖHLER-ék a palgioklászokhoz

közelebbi analógiákat kerestek: pl. a káliföldpátok, leucit, boracit.

Els elképzelésünk az volt, hogy talán kísérleti úton el lehetne állítani ezt a

fázist. Ehhez azonban fejlett berendezésekkel rendelkez intézetekkel kellett

volna együttmködni, ahol lehetség van az olvadáspontnál nem sokkal kisebb

hmérsékleten a röntgenvizsgálatra is. Ez illuzórikus elképzelés volt, be kell

érni a mikroszkópi megfigyelésekkel és a spekulatív úttal.

Kerestük azon elv érvényesülését, hogy a temészetben az átalakulások nem
szoktak a legszigorúbb értelemben véve tökéletesek lenni. Ha az ikerlemezesség

késbb alakult ki, esetleg találunk olyan szemcsét, ahol nem vagy alig alakult

ki. Bizony, többezer szemcse közül 1 — 2-t találunk, amely nem ikerlemezes.

A (010) síkkal közel párhuzamos metszetek látszólag ilyenek, de ettl a csaló-

dástól megóvhatjuk magunkat Fedorov-asztalos méréssel.

Ritkán elfordul olyan idiomorf szemcse, amelynek egyik sarkában vagy
egyik szélén látunk csak 1 — 2 keskeny ikertag beékeldést. Összesen három
esetben sikerült megfigyelni olyan szemcsét, amely eltört, és a két részben nem
azonosak az ikerlemezek, tehát késbb alakultak ki. Ilyen esetben gondolha-
tunk mechanikai ikerre, éppen a törés miatt. A fiatal vulkáni kzetekben
azonban elképzelhetetlen, hogy a nagymennyiség plagioklász mind mechani-
kai iker lenne.

Olyan jelenség is elfordult, hogy a beugró szöget mutató kristály egységes,

nem iker (VI. tábla, 1 — 2.). Ezt úgy magyarázzuk, hogy a triklin fázisnak meg-
felel hmérsékleten ikresedett kristály újból nagyobb hmérsékleti körülmé-
nyek közé került, és a másodszori lehlésnél valamilyen oknál fogva nem ala-

kult ki az ikerlemezesség.

Ha az ikerlemezesség utólagos kialakulása bebizonyosodna, akkor egyúttal

bebizonyosodna egy nagyobb szimmetriájú polimorf módosulat létezése is.

Ha pedig sikerülne ezt a fázist kísérletileg elállítani, pontos földtani hmért
kapnánk az itt tárgyalt ikreket tartalmazó kzetek keletkezésére. A bánáti

összenövés bavenoi ikrekrl, valamint a börzsönyi és visegrádi ikrekrl
ugyanis azt tételezzük fel, hogy a monoklin fázis hmérsékleti tartományában
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keletkeztek, és ezek az iker vázkristályok hexagonálisra vagy szabályosra
emelték aszimmetriát (VII. tábla, 1 — 2.).

Még egy spekulatív bizonyíték az ikerlemezesség késbbi kialakulására.

Az albit ikerlemezek keskenyebbek mint az anortit ikerlemezek.

Vessük össze ezt a megfigyelést azzal a szerkezeti megállapítással, hogy az
albitnál az alacsony hszint rendezettség a hmérséklet növekedésével ersen
rendezetlen szerkezetbe megy át. Az anortitnál a hmérséklet növekedésével
sokkal kevésbé válik rendezetlenné a szerkezet. És most nézzük az ellenkez
eljel hmérsékletváltozást. Lehlésnél a rendezetlen szerkezet rendezetté

válása sokkal nagyobbmérv a savanyú plagioklászoknál mint a bázisosaknál,

ill. a savanyú plagioklász sokkal rendezetlenebb állapotból megy át rendezett-

be.

A monoklinból triklinbe váltó szimmetria, és a vele járó ikerlemezesség fel-

tételezése mellett valószínnek látszik, hogy a savanyú plagioklászok kisebb
térfogatban trik meg az eredeti küls formát, a trési határ távolságban, vagy
térfogatban kifejezve kisebb, mint a bázisos tagoknál.

Még egy harmadik adatot is vessünk össze az elbbi kettvel, az ún. migrációs

görbéket.

A savanyú plagioklászoknál a mélyhszint és magashszint migrációs

görbe ersen eltér egymástól, a bázisos plagioklászoknál nagyon kicsi ez a

különbség. Ez is azt mutatja, hogy a savanyú plagioklászoknál a hmérséklet
változásával ersebb a szerkezeti eltérés, illetve az instabilitásból adódó szabad
energia változás léptéke is nagyobb a hmérséklet függvényében.

A migrációs görbéknél tartva még egv észrevétel: A savanyú plagioklászok-

nál az anoi’tittartalom változásával nagyon ersen változik az optikai orientá-

ció, míg a bázisos plagioklászoknál igen kevéssé változik. Ez viszont azzal a

megfigyeléssel hozható összhangba, hogy az ismertetett ikrek az anortittarta-

lom széles skáláján jelennek meg, és a feltételezett monoklin fázis sincs szk
anortittartalom változáshoz kötve.

Érdemes figyelni az optikai tulajdonságokra, mert azok nagyon érzékenyen

mutatják a finomszerkezeti változásokat is.

Táblamagyarázat — Explanation of the Plates

I. tábla — Plate I.

1. Bánáti típusú bavenoi keresztek, egységes alapanyag-zárványos maggal.
||

nikolok,

80 X nagyítás
Bánát -type Baveno erosses having a nucleus of uniform groundmass inclusion pattern,

plane-polarized light, 80 X
2. Ugyanaz keresztezett nikolokkal, 80 X nagyítás

The same with crossed nicols, 80 X
3. Ferde, bavenoi összenövési síkok a kereszt „kitöltött” száraiban, -f- nikolok, 80 X

nagyítás
Oblíque Baveno intergrowth planes in the „fiiled” legs of the cross, + nicols, 80 X

4. Szabálytalan összenövési síkok a bánáti bavenoi keresztben + nikolok, 80 X nagyítás

Irregular intergrowth planes in the Bánát Baveno cross, -f- nicols, 80 X

II. tábla — Plate II.

1. Ferde-kereszt lambda alakban, -f- nikolok, 85 X nagyítás

Oblique cross in the form of a 1, + nikols, 85 X
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2. Börzsönyi iker mérhet összenövési síkkal, -j- nikolok, 80 X nagyítás
Börzsöny twin with a measurable intergrowth pláne, + nicols, 80 X

3. Penetrációs ferde kereszt alakú ikerkristály, + nikolok, 90 X nagyítás
Penetration twin crystal of oblique cross shape, + nicols, 90 X

III. tábla — Plató III.

1. Penetrációs ferde kereszt alakú ikrek nikolok, 90 X nagyítás
Penetration twins of oblique cross shape, + nicols, 90 X

2. Penetrációs börzsönyi ikertörvény, + nikolok, 90 X nagyítás
Börzsöny penetration twin law, -j- nicols, 90 X

IV. tábla — Plate IV.

1 . Egységes alapanyagzárványosság. Bánáti bavenoi iker,
||

nikolok, 60 X nagyítás
Uniform groundmass inclusions pattern. Bánát Baveno twin, plane-polarized light,

60 X
2. Ugyanaz keresztezett nikolokkal, 60 X nagyítás
The saine with crossed nicols, 60 X

3. Visegrádi, börzsönyi és bánáti bavenoi ikrek együttes elfordulása.
||

nikolok, 60 X
nagyítás
Joint occurrence of Visegrád, Börzsöny and Bánát Baveno twins, plane-polarized
light, 60 X

4. Ugyanaz keresztezett nikolokkal, 60 X nagyítás
The same with crossed nicols, 60 X

V. tábla — Plate V.

1. C'sillagalakú ikerkomplexum egységes zárványossággal, utólag ikerlemezesedett, -(-

nikolok, 80 X nagyítás
Star-shaped twin complex, subsequently twin-laminated, of uniform inclusion pat-
tern, + nicols, 80 X

2. Monoklin határolólapokkal rendelkez egységes kristály', mely utólagos ikerlemeze-
sedett, nikolok, 160 X nagyítás
Uniform cry'stals with monoclinic confining faces, subsequently twin-laminated, -f-

nicols, 160 X

VI. tábla - Plate VI.

1. Beugró szög kristály, ikerlemezek nélkül,
||
nikolok 80 X nagyítás

Cristal with reentrant angles and no twin lamellae, plane-polarized light, 80 X
2. Ugyanaz keresztezett nikolokkal, 80 X nagyítás
The same with crossed nicols, 80 X

VII. tábla - Plate VII.

1. Visegrádi bal- és jobb, börzsönyi bal- és jobb ikertörvények együttes elfordulása,
melyek az ikerkristály-együttesnek pszeudohexagonális jelleget kölcsönöznek, V ni-

kolok, 90 X nagyítás
Joint occurrence of Visegrád sinistral and dextral, and Börzsöny sinistral and dextral
twin laws giving the twin cry'stal complex a pseudohexagonal character, -f- nicols, 90 X

2. Csillagalakú, többszörösen összetett ikerkristályok, -f- nikolok, 80 X nagyítás
Star-shaped, multiply composite twin crystals, nicols, 80 X
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Rare plagioclase intergrowths from Hungárián andesites

Dr. L. Örkényi- Bondor— Dr. H. Vincze-Széberényi

During their scrutinized examination of Hungárián andesites, the authors observed
peculiar intergrowths. Consisting of polvsynthetic álhite, c-arlsbad and roc-tourné twin

lamella©, the plagioclase columns are frequently intergrown in form of a cross or an oblique

cross. The T-shaped or cross-shaped twins are identical to the Bánát intergrowth observed
already by Tschermak and termed by A. Streckeisen. Their obeyind definite laws was
proved by C. Burri. As shown by numerous measurements by the authors, these inter-

growths have proved to be Baveno twins, too.

In the case of plagioclases intergrown in the form of an oblique cross or a A or X, the
polysynthetically twinned columns form an angle of nearly 60° with each other. Accord-
ing to a great numer of measurements, the angle formed by the (010) faces of the indi-

vidual columns deviates only by 1 or 2° from the value of 58°, i.e. it is within the rangé of
standard deviation. This fact shows the intergrowth to be a regular phenomenon. Simi-

larly, the presence of a twin law is suggested by the characteristic reentrant angles of the

sections, by the penetration innergrowths and the miifonn zoning and series of inclusions.
The twin laws were deteimined by measurements with the universal stage and vectorial

geometrical evaluation of tlie results. To this end the vectorial geometric-al method fór

crystallographic calculations proposed by Weber and applied by C. Burri had been
improved. This being the first application of the method to universal stage measiuements,
the calculation procedure has had to be worked out and thus the method is now suitable

fór a computerized data processing.

It is the axes of the universal stage that define the auxiliary system of coordinates

in which all the data are registered. From the measiued directions additional crystallo-

graphic and optical directions can be calculated. By calculating the angular distances,

one can eheck the accuracy of the measurements. This system of coordinates is trans-

formed, by proper trausfomiation of the coordinates, int the rectangular system of

coordinates already recommended in earlier works. From this system, even Goldschmidt ’s

angles can be readily calculated.
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Now it is necessary to calculate the Euler angles introduced and tabulatod by C.
Burri. On the one hand, tliis is required fór detemiination of the An content, on the other
hand, the Euler angles being knovvn, the uncertainty due to pseudosynimetry can be
eliminated. The authors give formulas fór ealculation of the Euler angles defined by
C. Burri, R. Parker and E. Wenk.

Measurement and ealculation have giv'en four different twin axes fór the unknown
twin laws: the normals of faces (110), (110), (130) and (130). Subsequently, even a pláne

of intergrowth, (110) could be measured, thus we have certainly to do with normál twin

laws. The existence of (130) out of these twin intergrowths was postulated already earlier

and Köhler described a twin according to face (130) írom gránité porphyric dike rock
and trachyandesite. A normál twin law according to (110) has nt yet been observed in

plagioclase. The left and right laws of face (130) have been tenned Visegrád twins, tliose

of face (110) have been named Börzsöny twins.
The Bánát -type Baveno, Börzsöny and Visegrád twin laws and their star-shaped joint

occurrence have aroused a number of questions belonging to the subject of crystal growth
and twin fonnation. The authors have come to presume that these plagioclase grains

may have been of higher than triclinic symmetry at the time of their crystallization.

Collecting arguments is rendered difficult by the pseudosymmetry of the plagioclases.

Traceable by the inclusions, the twin growth suggests in many cases that the above
three twins were formed already at the beginning of crystal growth. The assemblage of
twin lamellae of the individual legs of the cross is in mary cases shown to be uniformly
developed, i.e. parts of a monocrystal, as evident from the confining faces. Even in the
case of penetration twins, only one naiTow twin lamella issuing írom each lég of the
cross does form these obliquely intergrown twins and, in the overwhelming majority
of the cases, these lamellae do nt even touch each other. This observation suggested the
idea that their symmetry at the time of their fonnation may have been higher and mono-
clinic, as suggested by the measurable confining faces.

The authors do nt consider possible the intergrowth law to have been implied by the
twin lamellae, of very small volume compared to the totál volume of the grain and nt.
in contact with one another as they are, in the grains intergrown in a cross or oblique
cross shape. They believe plagioclase columns of monoclinic symmetry to have penetrated
one another with a rational contact pláne. During cooling the structuro became unstable
and, with development of twin lamination, it turnéd triclinic.

A monoclinic phase in basic plagioclases being unknown, the structure in question is

supposed to exist at a high temperature, though within a narrow temperature rangé.
This question, however, might be settled only by artificial crystallization. The existence
of a monoclinic phase was suggested already by Raaz and Ivöhler.

In addition to postulating a change from a monoclinic symmetry to a triclinic one and
the twin lamination implied by this change, the authors suggest that the acid plagioclases

endure the original external form in a smaller volume, i.e. that the limit of volume
tolerance is lower, than it is the case with the basic members and that this is manifested
in the breadth of twin lamination.
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I. tábla — Plate I.
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II. tábla — Plate II.
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2 Földtani Közlöny
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III. tábla - Plate III.
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IV. tábla — Plate IV.
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VI. tábla — Plate VI.
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Ivóvíz-beszerzési lehetségek
Békés megye területén

Jeneyné dr. Jambrik Rozália *

(9 ábrával)

Összefoglalás: A tanulmány azt vizsgálja, hogy Békés megye természeti adott-
ságai milyen lehetségeket biztosítanak a távlati vízigények kielégítésére. Ismerteti a
vízigények idbeli alakulását és területi eloszlását, a térség földtani, vízföldtani viszo-

nyait. Foglalkozik a vízmvek üzemeltetési tapasztalataival, részletesebben a megye-
székhely újkígyósi vízmtelepének mködésével, és összefoglalja a távlati vízellátás

ehetségeit.

Bevezetés

Békés megyében a települések vízellátásában, az ivóvíz igények kielégítésé-

ben kizárólagos a felszín alatti vízkészletek szerepe. A földtani felépítés követ-
keztében mindenütt adott a mélységi vízfeltárás lehetsége, így valamennyi
vízm bázisát a vízfogyasztás helyén fúrt kutak képezik.

Az utóbbi 10— 15 évben jelentsen ntt a mköd vízmvek száma: míg
1950-ben 1, 1960-ban 7, 1970-ben már 33, 1980-ban 54 települési vízm üze-

melt. Mindössze 16 olyan község van, ahol az egységes vízellátó rendszer ki-

építése nem történt meg, ezek többségében a lakosság a házi vízellátó berende-
zések elterjedtsége révén kevésbé érdekelt a vízm létrehozásában. Úgy tnik,
hogy a megye kommunális vízellátás-fejlesztési programja, illetve az új víz-

mvek megvalósítása a végéhez közeledik.

Ennek ellenére nem vesztett aktualitásából a vízellátás, pontosabban a víz-

beszerzési kapacitás fejlesztése. A feladat több, mint a vízigények növekedésé-
nek követése. A vízmvek üzemeltetése során kiderült, hogy ellentmondás van
a vízigények és a mélységi vízkészletek területi megoszlása, végs soron a terü-

let gazdasági és természeti adottságai között. Ezt az ellentmondást térségi

vízellátó rendszer oldhatja fel, melynek elkészületei már megkezddtek.

A vízigények alakulása

Békés megye település-hálózatára az óriásfalvas szerkezet jellemz. A 435
ezer fs népesség 76 településben él. A lakosság zöme a megyeszékhely közvet-
len vonzáskörzetében összpontosul, így a békéscsabai agglomeráció területén

jelentkezik a vízigények 2/3-a. Jóval kisebb a súlya Orosháza, Gyoma-Szarvas
és Szeghalom környékének (1. ábra).

' Eladta: A MFT 1978. okt. 6-án Orosházán tartott vándorgylésén, az utóbbi 2 év adataival kiegészítve.
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1. ábra. Békés megye településeinek 1975 és 2000 évi vízigénye

Fig. 1. Water demand of the settlements of Békés county in 1975 and in 2000

A különböz forrásmunkák alapján arra számíthatunk, hogy a megye ivóvíz-

igénye az 1975. évi 82 ezer m3/nap értékkel szemben 2000-ben 260 ezer m3/nap
lesz, vagyis 2000-ig mintegy 1,6 milliárd m3 mélységi víz felszínre hozatalára

lesz szükség. Az 1. ábra szerint a 2000. évi vízigények területileg az 1975. évinél

is eltérbben oszlanak meg. A felhasználás egyenltlensége akkor is feszültsége-

ket okozna a vízkészlet-gazdálkodásban, ha a felszín alatti vízkészletek területi

megoszlása egyenletes lenne.
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Földtani felépítés

A terület a földtanilag nem egységes alföldi neogén medence része. Aljzatát

paleozóos és mezozóos képzdmények alkotják, változatos kzettani kifejl-

désben és magassági elhelyezkedésben. A paleozoikumot helyenként magma-
intruziókkal átjárt metamorf kzetek képviselik: kristályospala (Battonya,
1050 m; Végegyháza, 1220 m; Mezhegyes, 1200 m; Pitvaros, 1600 m), amfibo-
lit (Fúrta, 2223 m-ben), alsókarbon metapszefit (Füzesgyarmat, 1800 m-ben;
Endrd, 3350 m), permi kovás homokk (Tótkomlós. 1509 m).
A mezozóos képzdményeket tirász homokk, kvarcit, agyagpala és dolomit

(Tótkomlós, 1660 m; Kaszaper, 1830 m; Csanádapáca 1980 m; Pusztaszls,
1740 m; Dombegyháza, 1510 m; Gyoma 3450 m) és jura korú hierlatz típusú

krinoideás mészk (Tótkomlós) képviselik. Kréta korú füst Pusztaszls térsé-

gébl írtak le (Krössy 1971).

A legidsebb elforduló harmadidszaki képzdmények a Berettyótól észak-

ra 50 — 100 m vastagságban feltárt tortonai agyagmárgák és sekélytengeri

törmelékek. A miocén vulkanizmus nyomai a területen csak foltokban ismere-

tesek, szarmata képzdmények a terület keleti határa mentén feltételezhetk

(Széles M. 1968).

Az Alföld medence-korszaka a neogénnel kezddött, a stájer kéregmozgások-
hoz kapcsolódóan (Bartha 1971). A szilárd medencealjzat összetöredezése álta-

lános, de részterületként eltér mérték süllyedéssel folytatódott. Árkos be-

szakadások és kiemelt helyzet sasbércek jöttek létre (Urbancsek J. 1965).

Az alaphegységre a helyi kzetanyag lepusztulásából származó alsópannon
alapkonglomerátum után alsópannon tengeri sorozat települ. Ennek vastagsá-

ga helyenként a 2000 m-t is meghaladja (Krössy 1 963). Az 5 szintre tagolható

összlet mészmárgából, márgából, agyagmárgából. homokból és homokos agyag-
márgából áll, felfelé csökken karbonáttartalommal, durvuló, majd legfels

szakaszán ismét finomodó szemcsefrakcióval (Krössy 1981).

Jóval változatosabb a felspannoniai üledéksor (Bartha F. 1978). Az aleme-

let alsó részére az egyenletes süllyedés és az ezzel lépést tartó feltöltdés jellem-

z, majd a középs, változó szemcseösszetétel oszcillációs szakasz után a ki-

édesed tengeri— tavi— folyóvíz tarkaagyagos, finom-homokos összlet zárja a

sorozatot, mely már átmenetet jelent a szárazföldi üledékképzdés felé (Dank
V. 1963).

A túlnyomóan folyóvízi pleisztocén rétegsor hármas taglalásé, meder- és

ártéri fáciesek váltakozásából áll (Urbancsek J. 1977). Az alsópleisztocén

durva homokos szinttel kezddik, jellemzje a pszammitos képzdmények túl-

súlya. A középspleisztocénben uralkodóan pelites képzdmények rakódtak le,

a homokos szintek is finomszemcsések, fleg kzetlisztesek. A felspleisztocén-

ben ismét jelents a durvább frakció aránya.

A pleisztocén üledékfelhalmozás ciklusossága a medenceperemi teraszképz-
déssel jól korrelálható, kimutathatók az egykori lehordási irányok (Molnár B.

1966). A vizsgált területen ENy-ról a Duna, E-ról a Sajó és a Hernád, majd a

Tisza, ÉK-rl az Ér, majd a Berettyó, K-rl a Körösök, DK-rl a Maros játszott

szerepet a medence feltöltésében. A mai vízrajzi kép a felspleisztocén végén
alakult ki (Molnár B. 1965).

A holocénben a megye DK-i részén alárendelt a folyóvízi üledékképzdés
szerepe, nagy területeken a talajviszonyokat ma is meghatározó lösz képzdött
(Mlháltz I. 1966). A középs részen jellegzetes ártéri üledékek, öntésföld
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keletkeztek, míg a terület K-i, ÉK-i részén a tavi-mocsári üledékképzdés volt

uralkodó.

Az egyes területek földtani felépítésében meghatározó a mélyszerkezet szere-

pe, amely a földtani tájegység-beosztás alapvet szempontja is. A terület víz-

földtani tájegységei: a Maros törmelékkúpja és a Körös-Berettyó süllyedék.

A Maros törmelékkúpjának hazai része nagyjából a Battonya-pusztaföldvári
pannóniai hátság területén helyezkedik el, ahol az alaphegység 1000 — 1500 m
mélységben található, a pannon üledékek 600— 1000 m vastagságúak (Urban-
csek J. 1965), a pleisztocén összlet vastagsága 250 — 500 m. Az 50—150 m
vastagságú felspleisztocén képzdményeket a Maros rakta le (Sümeghy 1941).

Az ÉNy —DK-i lefutású hátságot két oldalról mély helyzet medence, árok
határolja (Scherf E. 1966). Az alaphegység felszíne meredeken, lépcss szerke-

zettel kapcsolódik a Körös-Berettyó süllyedékhez és a Makó-hódmezvásár-
helyi árokhoz, ahol a negatív gravitációs anomália nagy mélységekben (4000 —
6000 m) elhelyezked medencealjzatra utal (Facsinay—Talmár—Varga
1965). A Körös-Berettyó süllyedék területén felteheten paleozóos, foltokban
mezozóos alaphegységre közvetlenül pannon korú összlet települ. A pleisztocén

rétegek összvastagsága 600— 850 m (Urbancsek -J. 1977).

A Körös-Berettyó süllyedéket északról az alföldi középvonal, ill. a közép-
alföldi hátság határolja.

Ez a földtani környezet határozza meg a térség vízföldtani viszonyait.

Vízföldtani adottságok

A terület vízbeszerzésének gyakorlatát a 2. ábra mutatja. Az ivóvíz-beszer-

zési céllal mélyített kutak kizárólag a pleisztocén összletet csapolják meg.
A terület DK-i részén a sekély mélység kutak^ terjedtek el, ezek a Maros
törmelékkúpjának fels szintjeit veszik igénybe. Észak felé haladva növekszik
a kutak mélysége. A szokásos talpmélység a Ketts-Hármas Körös vonalában
250— 300 m.
A Szeghalom környéki települések vízmkútjai 500— 600 m mélyek. ÉK-en

ismét csökken a kutak mélysége, itt a Sebes-Körös törmelékkúpja biztosít ked-

vezbb vízbeszerzési lehetséget. A tapasztalat szerint Szarvason a 600 m-es
kutak vízbsége kielégít. E vízadó rétegeket az si Duna halmozta fel az alsó-

pleisztocén folyamán (Molnár B. 1965).

A 3. ábra az 50—100 m-es mélységközben elhelyezked víztartó rétegek átla-

gos nyugalmi vízszintjét mutatja. A hidraulikus esés iránya megfelel a lehordási

iránynak, horizontális vízmozgás DDK és KÉK fell lehetséges, a Maros-Körö-
sök és az Ér-Berettyó vonalában.

A vertikális nyomáseloszlás a hidrosztatikustól pozitív irányban tér el, még
akkor is, ha a hmérséklet, sótartalom és gáztartalom értékét korrekcióban

vesszük (Kiss L. 1965).

A vízminségi jellemzk közül az 50— 100 m közötti vízadók összes oldott

sótartalmának alakulását szemléltetem (4. ábra). 500 mg/l-nél kisebb sókon-

centráció csak a törmelékkúpok területén fordul el, a medence belsejében nem
ritka az 1000 mg/l-es érték sem. Azonos függélyben a mélység növekedésével

általában növekszik a sótartalom.
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2. ábra. A fúrt kutak átlagmélységének alakulása Békés megye területén. Jelmagyarázat: 1. Átlagmélysé g
településenként, 2. A fúrt kutak átlagmélységének értéke településenként

Fig. 2. Variation of the average depth of drilled-wells in Békés county. L e g e n d: 1. Average depth by settlements,
2. Average depth of drilled-wells by settlements

A kutak átlagos fajlagos vízhozama (5., 6. ábra) alapján tapasztalati úton
különíthetjük el a „rossz”, „gyenge”, „közepes” és „jó” vízbeszerzési lehet-
séggel rendelkez területeket. E tapasztalatokban a térség földtani felépítése

tükrözdik. Nagyobb mennyiség víz beszerzésére alkalmas homokrétegek geo-

lógiai okok miatt a Maros törmelékkúpján fejldtek ki, melyek aránya, vastag-

sága és vízadóképessége a medence belseje felé vízbeszerzési szempontból
kedveztlenül változik. Ez a változás azonban a homokrétegek vastagságára, a
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3. ábra. Az 50—100 m mélységközben elhelyezked rétegek átlagos nyugalmi vízszintjeinek alakulása Békés megye
területén. Jelmagyarázat: 1. Átlagos nyugalmi vízszint m. A. f.

Fig. 3. Variation of the average hydrostatie level of aquifers within the 50 to 100 m depth interval in Békés county.
L e g e n d: 1. Average hydrostatie level above the Adriatic level

nyugalmi vízszintre és a tárolt víz minségére vonatkozó adatok átlaga alapján

folytonosnak tekinthet, így az alföldi pleisztocén összlet egységes rendszert

alkot. A vízkivételektl nem zavart nyugalmi állapotban a horizontális víz-

forgalom a peremek fell a medence belseje felé irányul, ugyanerre csökken
hidraulikus eséssel. A természetes megcsapolást a medence belsejének evapo-

transpirációja (és a vízfolyások felszínalatti vízbl történ táplálása) jelenti

(Székely, 1976).
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4. ábra. Az 50—100 m mélységközbl származó rétegvizek összes sótartalmának változása Békés megye területén

Jelmagyarázat: 1. Alacsony sótartalom, 2. Közepes sótartalom, 3. Magas sótartalom, 4. A sótartalom átlag-

értéke településenként

Fig. 4. Variation of the totál salt content of formation waters deriving Írom the 50—100 m interval in Békés county.

L e g e n d: 1. Low salt content, 2. Médium salt content, 3. High salt content, 4. Average salt content by settlements

Vízbeszerzési szempontok alapján a megye területét 3 részre oszthatjuk:

1 . A Maros törmelékkúpja, az átlagosnál jobb vízbeszerzési lehetségekkel.

2 . A Maros (és a Sebes-Körös) törmelékkúpjának eltere, amit átlagos viszo-

nyok jellemeznek.

3 . A medence belseje (a Békés—Vészt—Körösladány—Gyoma— Szarvas

térség), ahol a vízbeszerzési adottságok kedveztlenek.
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. ábra. A 0—50 m mélységközbl b;kapcsolt rétegek fajlagos vízhozamának alakulása Békés megye területén Jel-
magyarázat: 1. Rossz-, 2. Gyenge-, 3. Közepes-, 4. Jó vízbeszerzési lehetségek

Fig. 5. Variation of the specific water yield of aquifers tapped in the 0—50 m interval in Békés county. L e g e n d:
1. Very poor possibiüties fór water recovery, 2. Poor possibiüties fór water recovery, 3. Fair possibihties fór water

recovery, 4. Good possiblities fór water recovery

A vízmvek üzemelési tapasztalatai

A vízföldtani adottságok a vízmvek tartós üzemeltetésén is visszatükrözd-
nek. A víztermelések tartósságára, vagyis a vízkozam-idfüggvény állandóságá-

ra vonatkozó megfigyelések ismertetése eltt meg kell állapítani, hogy meg-
figyel rendszerrel a vízmvek (1 kivétellel) nem rendelkeznek. A víztermel
egységre vonatkozó következtetés alapja maga a termel létesítmény, vagyis

a következtetést kút-tecknika, ill. üzemeltetési hibák terhelhetik.

Ennek ellenére figyelemre érdemes, hogy bizonyos területeken a vízm csak

rövid, másutt hosszabb ideig képes a létesítésekor mért kapacitásával üzemelni,

eltér gyakorisággal válik szükségessé a kutak melléfúrásos felújítása.



119Jeneyné: Ivóvíz-beszerzési lehetségek Békés megyében

6 ábra Az 50—100 m mélységközben bekapcsolt rétegek fajlagos vízhozamának alakulása Békés megye területén.

Jelmagyarázat: 1. Rossz-, 2. Gyenge-, 3. Közepes-, 4. Jó vízbeszerzési lehetségek

Fia 6 Variation of the speeific water yield of aquifers tapped in the 50—100 m interval. L e g en d: 1. \ ery poor

possibilities, 2. Poor possibilities, 3. Fair possibilities, 4. Good possibilities

A közmves víztermelés egyik jellemz mutatószáma, hogy adott idpontban

a vízbeszerzési létesítmények eredeti kapacitású hányád 1 észét képesek szolgál

tatni. (Az „eredeti” kapacitás a kutak létesítésekor, a „pillanatnyi a javítás-

kor, tisztítószivattyúzáskor mért vízhozamok összege.)

Ennek alapján a vízmvek három csoportba sorolhatók:

Az els típus példája Békés város vízmve, melynek 100— 400 m mélység-

közre telepített kútjai létesítéskor mért üzemei vízhozamuk 43%-át képesek

tartósan szolgáltatni. A város belterületén lév kutaktól délre, 2— 8 km-ie

helyezkedik el a megyeszékhely ún. vandháti, 10 ezer m 3/nap kapacitásra ter-

vezett víztermel területe, így a hidraulikailag „alsóbb” fekvés város vízmve
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csak korlátolt utánpótlódással rendelkezhet. A statikus, konszolidációs készlet
kitermelése, a síkbeli megcsapolás kialakítása érdekében folytatott feltárások
is csak részleges sikerekhez vezettek, így a város vízellátása érdekében a helyi

vízbeszerzéssel szemben más utat kellett választani.

A természetes elöregedésnél nagyobb hozamcsökkenés jellemzi a szarvasi

(64%) és a békésszentandrási vízm kútjait (53%), míg Gyoma—Endrdön a
vízmvesítéshez szükséges vízbeszerzési kapacitás egyszeri megteremtése is

komoly gondokat okoz.

A második típushoz Békéscsaba, Gyula és Orosháza vízmve tartozik. E vá-
rosok a Maros törmelékkúp E-i peremén helyezkednek el. A már hivatkozott
Békéscsaba-vandháti vízm kapacitás-kihasználtsági mutatója 68%, a közel
40 db mélyfúrású kutat itt a 60 — 250 m közötti összletre telepítették. Az oros-

házi vízm indexe 90, a gyulaié 82%-os.
A harmadik típust a megyeszékhely újkígyósi termeltelepe reprezentálja,

melynek tapasztalataival külön fejezetben foglalkozom. Ide tartozik Elek,

Kétegyháza, Újkígyós község, Xagykamrás, Lökösháza és több más — a Maros
törmelékkúpján elhelyezked — település vízmve. Mködésük közös jellem-

zje a vízhozam tartóssága, valamint az, hogy a felújítások a létesítéskori víz-

beszerzési kapacitás visszaállítását eredményezik.

Az újkígyósi vízm üzemeltetése

A megyeszékhely újkígyósi vízmtelepének kialakítása és üzemeltetése a

szokásostól több szempontból is eltér. Nem a vízfogyasztás helyén van, hanem
attól mintegy 12 km-re, délre. Kialakítását elmunkálatok elzték meg, mely-
nek során beszivárogtatási kísérletekkel igazolták a helyi csapadékból történ
utánpótlódást (MÉLYÉPTERV 1956). Megfigyel kútrendszerrel is rendelke-

zik, és a vízm üzemét egyéb víztermelések nem zavarják. A vízbeszerzés 13 db
sekélymélység kútból álló, 1600 m hosszúságú kútsorból és 2 db, vízminség-
javítási célból telepített nagyobb mélység (195, ill. 410 m) kútból történt a

napjainkban is folyamatban lév bvítésig. Üzemszeren 1962 óta mködik.
A kútsor irányú földtani szelvény (7. ábra) szerint a kutak a törmelékkúp

fels részét 3 szintben csapolják meg. Az (l)-es és (2)-es szintet elválasztó kzet-
lisztes réteg még a vízmtelep területén belül kiékeldik, lényegében a meg-
csapolt 3 szint összefüggnek tekinthet. Üzemeltetési adatai 1963 óta ismerete-

sek. Grafikus feldolgozásukból megállapítható, hogy a víztermelés és az üzemi
vízszint periodikusan változik, az üzemi vízszintek változása azonban nemcsak
az igényekhez igazodó termelés következménye, hanem a talajvízjárás jelleg-

görbéjére szuperponálódik. Az XV értéke március— április hónapokban alakul-

na ki, ha a víztermelés és a leszívás éves növekedése nem éppen akkor kezdd-
nék meg. Októberben fordulnak el a legmélyebb vízszintek, a termelés hatása

a rendszer visszatöltdésén is nyomon követhet.
Szemléletesebb képet mutat az a feldolgozás, amely a hidrológiai félévet

veszi alapul (8. ábra). A téli hidrológiai félév termelése 1971 és 1977 kivételével

mindenkor kisebb a nyárinál. A kútsor igénybevétele 1963-tól 1967-ig viszony-

lag gyorsan ntt, az üzemi vízszint egyenletesen süllyedt. Kiegyenlített volt a

termelés 1968— 70 között. 1971 rendhagyó volt olyan tekintetben, hogy a téli

félévre esett a nagyobb vízkivétel, a rendszer visszatöltdése nem volt teljes, s
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8. ábra. Az újkígyósi vízm termelési jellemzinek, alakulása. Jelmagyarázat: 1. Hidrológiai, félévenként
számolt átlagos fajlagos termelés, 2. Hidrológiai félévenként átlagolt üzemi vízszint, 3. Hidrológiai félévenként számolt

átlagos termelés

Fig. 8. Variation of the production ebaracteristics of the Újkígyós waterworks. Legend: 1. Average speeiflc pro-

duction output caleulated fór hydrological half-years. 2. Operational water level averaged fór hydrological half-yeirs,

3. Average production output per hydrological half-year
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az üzemi vízszint csökkenését a szélsséges meteorológiai tényezk is elsegítet-

ték. 1972 a kutak felújításának éve volt, emiatt kevesebbet termeltek. 1973-tól

megntt a termelés-ingadozás amplitúdója, a vandháti vízm üzembehelyezé-

sével lehetség nyílt — elssorban — a téli víztermelés csökkentésére.

A havi átlagos víztermelés és az áramlási potenciál parabolikus kapcsolata

alapján a rendszer nyílttükr voltára lehet következtetni (9. ábra), a jelents

mérték szórás a meteorológiai tényezkkel fennálló összefüggésre, a kapcsolat

sztochasztikus jellegére utal.

Az üzemi paraméterek (havi összes víztermelés, havi átlagos üzemi vízszint)

és a meteorológiai jellemzk (havi összes helyben maradó csapadék, havi köze-

pes léghmérséklet) között korrelálható kapcsolatot találtam, mely a csapadék
üzemi vízszint-, ill. vízhozam emel hatását mutatja. A kapcsolatban a lég-

hmérséklet a csapadék hullás idejére utal. Vizsgálataim azt mutatják, hogy a

május— júniusi (70 mm/hó értéken felüli) nagy csapadékok még, a szeptemberi-

ek már táplálják a rendszert
,
a beszivárgás f idszaka azonban a téli hidrológiai

félév, fleg az szi és tavaszi hónapok. A csapadék eredet utánpótlódás tényét

támasztják alá a MÉLYÉPTERV e térségben végzett kutatásai is (MÉLY-
ÉPTERV 1956).

Mindezek és a termelkutak adatsorának értékelése alapján az alábbi meg-
állapítások tehetk:

1 . Az üzemeltetés tapasztalatai kedvezek, a vízmtelep káros vízszint-

süllyedés nélkül biztosítja a kiépítéskori vízmennyiséget.

2 . A vízhozam és a depresszió kapcsolata másodfokú, a rendszer nyílttükr.

3 . A termelkútsor üzemi szintje, vízhozama és a csapadék között kapcsolat

van, a rendszer csapadékból is utánpótlódik.

Q (m 3/ nap)

s=0.35
/ Q +700

V iooo
/

2

I -015(m)

(Q)= m 3 /nap

9. ábra. A vízmkútsor átlagos depressziójának és hozamának kapcsolata

Fig. 9. Relationship between the average depression and water yield of the waterworks well line

3*
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A vízmtelep észlelhálózatának kútjait 3— G naponként észlelik. Az adat-
sorok az elzekhez hasonló jelleg feldolgozásából levonható következtetések:

1 . Az észlelkutak vízjárás görbéi a termelkútsor vízszintjének periodikus
változásait követik. A talaj vízjáráshoz hasonlóan a nyári félév a készlet-
fogyasztás, a téli a visszatöltdés idszaka.

2 . A vízjárásgörbék azonos jellegek, a kútsor egyes tagjainak eltér üzemel-
tetésébl adódó kevés különbséggel. A változások amplitúdója a kútsortól
távolodva csökken.

3 . Semmi jel nem mutat arra, hogy a víztermelésnek visszafordíthatatlan

következménye lenne, a vízszintek tendenciózusan csökkennének.
Elzek alapján kijelenthet, hogy kútsor dinamikus vízkészletet termel.

A vízminségi adatok jelents földtani, vízföldtani információk hordozói.
Sajnos a telep nem rendelkezik értékelhet vízminségi idsorral.
A létesítéskori — viszonylag egyidej — vízkémiai vizsgálatok eredményei-

ben E-ról D-felé haladva jelents különbség mutatkozik az egyes kutak vizének
minsége között, s ez a változás nem tekinthet véletlenszernek. Az É-i kutak
vizében magas a Na + - és a K + -tartalom, relatíve magasabb a Cl~-tartalom és

alacsonyabb a HC() 3-tartalom, kevesebb a Ca2 +
,
Mg2 +

,
ennek megfelelen a víz

lágvabb, és sótartalma is kisebb. Ezek a vízminségi adatok egy D-fell történ
intenzívebb vízmozgás létét támasztják alá.

A figyelkutak észlelési adatsora lehetvé teszi, hogy meghatározzuk a víz-m távolhatását, vizsgáljuk a távolhatás irány szerinti anizotrópiáját, s követ-

keztessünk a megcsapolt dinamikus vízkészlet eredetére.

A területen a nyugalmi vízszint esése 5-10~ 4
,
a lejtés közel kútsor irányú,

erre merlegesen szintesnek tekinthet.
A vízm távolhatása irányonként változik, legkisebb értékek déli irányban

alakulnak ki (1000 —1500 m), a legnagyobb értékek nyugat és észak felé jelent-

keznek (3500—4000 m). A legkisebb változással is a déli irány jellemezhet, a

legnagvobb és a legkisebb R érték hányadosa 1 ,4, míg észak és nvugat felé

3,3-3,4.

A távolhatás irány szerinti anizotrópiája is arra utal, hogy a vízm déli

irányból utánpótlódást kap. A távolhatás változásának eljele általában min-
den irányban azonos, tendenciózus növekedése egyik irányban sem figyelhet

meg.
Áz a tény, hogy nem tapasztaltunk folyamatos és tartós víznívósüllyedést a

területen, önmagában is kizárja, hogy a konszolidációs vízkészletnek érzékel-

het szerepe volna a mai víztermelésben, így a termelt készlet alulról, felülrl és

oldalirányból származhat.

A nyugalmi vízszintek függleges gradiense pozitív, vagyis az alulról történ
utánpótlódás lehetsége a nyomásviszonyok alapján fennáll.

Adottnak tekinthetk a rétegtani feltételek is, egyrészt, mert a folyóvízi

üledékképzdés nem eredményezhetett regionális kiterjedés geológiai értelem-

ben vízzáró képzdményeket, másrészt, mert mind horizontális, mind vertikális

értelemben a mederüledékek határozzák meg a vízvezetés f irányait. A meg-
nyitott rétegek alulról történ táplálása bizonyosra vehet, de a vízminségi

adatok arra utalnak, hogy ennek mértéke nem számottev. 1959 és 1977 között

az összes keménység 12 NK^-ról 15,2 NK°-ra ntt, vagyis inkább a helyben

tároltnál nag}^obb keménység vízbl táplálkozik.

A beszivárgásból ered járulékos vízkészlet volt a vízm létesítésének geo-

hidrológiai alapja. 1950 és 1955 között a MÉLYÉPTERV végzett kutatásokat
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a térségben. A kutatások értékel tanulmánya, az 1955-ben lefolytatott be-

szivárgás! vizsgálatok alapján s az akkor még csupán három éves adatsorral

rendelkez VITUKI talajvízkutak adatait átvéve, a víztermeléssel nem zavart

talajvíz átlagos terep alatti mélységét 3,5 m-ben, az eddig lehatoló beszivárgás

mértékét 85 mm/évben állapította meg. Ma a MÉLYÉPTERV által is felhasz-

nált talajvízkutak adatsora közel 30 éves. Ezek alapján a talajvíz sokéves KÖV
értéke 3,5 m, vagyis a hivatkozott tanulmánnyal egyez. Erre az egyensúlyinak

tekinthet z 0 szintre vizsgálataim szerint közel annyi vízmennyiség szivárog be,

mint amennyit a MÉLYÉPTERV megállapított: 80 mm/év. Ez azonban a 3,5

m-es szint párolgásának sokéves átlaga is egyben, beszivárgásból kitermelhet
vízkészletre csak a vízszint lesüllyesztése révén, a párolgás rovására tehetünk
szert. A beszivárgás és a párolgás mélység szerinti változásának leírására szol-

gáló összefüggések közül az Ai/rovszKiJ-tól származó exponenciális kapcsolat-

tal, a kútsor vonalában kialakított átlagosan 6 m-es leszívással, 3000 m átlagos

távolhatással számolva területi átlagként 25 mm/év csapadékból származó víz->

készletet kaptam. Ez a kitermelt vízmennyiségnek kb. felét fedezi, míg a hi-

ányzó rész fleg a peremek felli, tehát oldalirányú utánpótlódásból származ-
hat.

Az újkígyósi vízmtelep üzemeltetése bizonyíték arra, hogy a Maros törme-

lékkúpja rendelkezik dinamikus vízkészlettel. Annak mértéke helyi viszonylat-

ban jelents, de korántsem beszélhetünk kimeríthetetlen vízkincsrl.

A távlati vízigények kielégítésének lehetségei

Békés megye településeinek távlati vízigénye 260 000 m3/nap. A terület egé-

szét tekintve a vízigény kielégíthetnek tnik a mélységi vízkészletbl súlyo-

sabb következmény nélkül. Gondot nem a vízigény mértéke, hanem egyenltlen
területi eloszlása jelent.

1975 és 2000 között 1,6 milliárd m 3 víz kitermelése várható, ebbl 0,7 millió

m 3 Békéscsaba, Békés és Gyula ellátása érdekében, vagyis a terület 9%-án az

összes vízmennyiség 44%-át használják fel. E három város a megye vízhiányos

térsége, melynek ellátása mesterséges készlet-átvezetéssel, regionális vízmrl
oldható meg.
Legkedveztlenebb adottságokkal a megye északi része, a Hármas-Körös

térsége, Szeghalom, Szarvas, Gyoma-Endrd és Mezberény rendelkezik. A víz-

ellátás jelenlegi szintjén még nem beszélhetünk a vízszint-egyensúly tartós

megbomlásáról, bár arra itt kellene leginkább számítani. E térségek is készlet-

hiányosnak tekinthetk, bár itt a beavatkozás késbbi ütemben szükséges.

A kisebb községek vízellátásában készletcsökkenésbl adódó problémák fel-

lépésétl nem kell tartani, hacsak nem valamely intenzív víztermelés hatás-

területén elhelyezked településrl van szó.

Mesterséges készlet-átcsoportosítás, térségi vízellátás bázisaként figyelembe

vehet mélységi vízkészlettel a megye egyedül a Maros törmelékkúpon rendel-

kezik.

E készlet sem kimeríthetetlen, de a megye gazdasági centrumának ellátásá-

hoz biztonsággal elegend. Bizonyított, hogy e terület utánpótlódásának egyik

formája a beszivárgás, melynek lehetsége a vegetációs idszak alatt is fennáll.
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Ebbl következen a távlati vízellátás kulcskérdése a megye szempontjából
e rendkívüli értékkel bíró készlet védelmének megoldása. Ki kell dolgozni azo-
kat az intézkedéseket, melyek megtételével megakadályozható a térség talajvíz
készletének elszennyezése, s garantálható az egyik legnagyobb jelentség
kommunális beruházás eredményessége.
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Possibilities fór water recovery in Békés county

R. Jeney-Jambrik

The ratio of the inhal itants of Békés county supplied with publie tapwater Services

in 1980 approaches to the 80% figure. The water is recovered throughout the county
írom deep drilled-wells which have tapped Pleistocene aquifers at depth depending on
the partucular geological conditions. Accordingly, in dependence on the number of wells

the information available on the various porous horizons intersected by the wells is of
different reliability.

The areal variat ion of the hydrostatic lev'els suggests a water movement oriented from
the alluvial fans of the rivers Maros and Sebes-Körös towards the eounty’s centre, while
the trends of the specific yield of the wells indicate an increase in the share of fine-grained
forruations in the same direction. Salt concentration in the poré volume of aquifers of
different depth situation tends to increase from the margins towards the centre. According
to the experiences made so far in water production, the aquifers tapped in the south-
eastem and northeastern parts of the county are of Upper Pleistocene age, while those
tapped in the Central part are of Middle and Lower Pleistocene age.

Ás shown by observations during the operádon of the wells, the waterworks in action
can be assigned to three types:
— concentrated waterworks showing high decrease in water yield,
— minor waterworks established in areas exploited in comparatively small degree

(mainly in the Central part of the county),
— waterworks operating with steady yields (e.g. the Újkígyós Water Plánt).

The needs fór water are unequally distributed, an unequalness tending to increase in

the long run. Local reserves do nt enable to satisfv local needs in districts of high water
demand. This contradiction can be solved by transfer of water through pipeline from
other regions. Pipeline construction has already been started and further developments
are crucial fór water supply in the long run.

Operádon records suggest, in accordance with the hydrogeological evidence available,

that the only water reserves which can be considered as a base of county-level water
supply are available only on the alluvial fan of the Maros. As shown by the nearly two
decades of waterworks operádon there, water production is drawn from rechargeable
reserves deriving from infiltration and horizontal recharge. The shallow aquifer tapped
can be shown to communicate with the phreatic groundwater and the possibility fór

infiltration can be proved to be granted even in the growing season. On account of this,

a basic condition of the long-term usabilitv of the water resource base is the reliable

conservation of the quality of the water.
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A Pilis hegység ÉNy-i részének
szerkezetföldtani sajátosságai

és a Lencse hegyi karsztvízvédelem

Nagy Géza*

(4 ábrával, 2 táblázattal)

Elszó

A 60-as évek elején a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén több helyütt ki-

bontakozó, eredményes eocén barnakszénkutatást az évtized második felére

mintegy sokkos állapotba merevítette az a koncepcionális fordulat, amely az

energiahordozók értékrendjének megítélésében bekövetkezett.

Felteheten, ennek tudható be, hogy a Dorogi-medencében ekkor már egy
évtizede folyó földtani kutatómunka eredményeinek monografikus összefogla-

lását és nyomtatásban történt közreadását éppen a gyakorlat számára leg-

többet nyújtó földtani, hegységszerkezeti és nyersanyagkutatási eredmények,
valamint a medence egészérl megszerkesztett ún. ,,monográfia térkép” kiadá-

sának mellzésével zárták le.

Az érintett helyeken az utóbbi években az —
,
azóta már köznyelvi fogalom-

má lett — „eocén-program” reaktiválta a kutató és feltáró munkát. Ebben az

új szakaszban a feladatok értelemszeren a részletkérdések megoldása felé

tolódtak el. Végeredményben: mind idben, mind személyi vonatkozásban egy
szükségszer nemzedékváltás következett be — ,

a Dorogi-medence esetében a

fent említett ismeretességi diszkontinuitással!

1962— 69 között a kutatás fbb eredményeit a megismerés logikus rendjében
folyamatosan publikáltuk (nevezetesen: A Pilishegység ÉNY-i részének hegy-

ségszerkezeti problémáiról, földtani felépítésérl, a Dorog-esztergomvidéki
paleogén terület földtani- és szerkezeti fejldéstörténetérl, a Pilis és a Dunán-
túli-középhegység eocén képzdményeinek rétegtani korrelációjáról részletes

beszámolók jelentek meg. A korábbi kutatási eredmények összefoglalásának

szükségessége késztetett e tanulmány összeállítására, tudatosan vállalva az

ilyen esetekben olykor elkerülhetetlen ismétlések ódiumát is!

A terület földtani ismeretének alapját az 1959 — 71. között végzett vertikális

kutatómunka képezi, amely a Pilis és Dunazug ÉNY-i részén végzett 5000-es

mszei’es térképezés, kereken 35 000 fm térképez, szerkezetkutató és felderít

fúrás, sokezer fm kutatóárkolás, továbbá a lencsehegyi vágatkutatás földtani,

biosztratigráfiai és faciológiai vizsgálati eredményeit foglalja magába. A külön-

féle anyag- és szerkezetvizsgálati alapadatok elemzésénél és kiértékelésénél

valamint a felderít kutatás tervezési és optimalizációs problémáinak megoldá-

• 1. Eladva a MET Mérnökgeológiai-Építésföldtani és a MHT Hidrogeológiai Szakosztályának együttes ülésén
1979. II. 20-án. 2. A MET Közép- és Északdunántúli Területi Szervezetének eladóüésén, 1979. III. 20-án.
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sánál, — a hazai földtani kutatás történetében elsként, — 1965-tl kezdden
itt alkalmaztuk ,,ipari méretekben” a matematikai statisztikai módszereket.
A következkben e közel másfél évtizedes kutatómunka tárgyra vonatkozó

legfontosabb eredményeit szeretnénk ismertetni.

Földtani—rétegtani áttekintés

A felstriásznak csaknem egészét képvisel, 1500— 2000 m. vastagságú dolo-
mit- és mészkösszlet a karni emeletbe sorolható barna dolomit, aviculás mész-
k, a nóri fdolomit, halobiás mészk, valamint a felsnóri-raeti dachsteini
mészk tagozatokat foglalja magába.
A jurát a hettangi emelettl a titonig terjed mészk és alárendeltebb tzk

képzdmények képviselik.

Az alsókréta márgás aleurolit, homokkrétegeit csak mélyfúrásokból ismer-
jük.

A felskrétától a középseocén mélyebb szintjéig tartó szárazulati idszakot
követen, a harmadidszaki üledékképzdés csak az ún. felslutéciai transz-

gresszióval indult meg.
A szárazföldi-édesvízi fekvrétegek és az alsó, szubplanulátuszos barnakszén-

összlet (régi nomenklatúra szerinti ,,alsóeocén”), a csökkentsósvízi molluszku-
mos márgából kifejld sekélytengeri N . subplanulatusos -os — N . striatus-os

márga, a N. perforatus-os mészmárga, mészk, majd az erre következ fels
N. striatus-os szint márga, homokk és barnakszénösszlete (régi nevén: ,,fornai

összlet”) egy teljes üledékciklust képvisel. A paleogén dácitvulkanizmus inici-

ális szakaszának bizonyítottan legidsebb, szubmarin péperites lávaárai, a N.
striatus-os barnakszénösszletben általános oszcillációs, lokális transzgressziós

jelenségek, majd a középseocén végén, a N. millecaput-os szintben bekövetke-
zett teljes kiemelkedés az illyr (prepireneusi) mozgások közvetlenül kimutatható
bizonyítékai.

A felseocén priabonai emeletében újabb tengerelöntés történt, amely a koráb-
biaknál sokkal kisebb üledékgyjt öblözetre korlátozódott.

Az eocén — oligocén határán újabb kiemelkedés, lepusztulás történt. Egy-
idejleg, elssorban az ÉNy— DK-i csapásirányú törések felszakadása folytán,

ekkor következik be a paleogén dácitvulkanizmus paroxizmusa.
Az oligocén képzdmények szárazföldi-csökkentsósvízi homok, homokk,

sekélytengeri foraminiferás agyag, agvagmárga és homokos agyag, homokk-
rétegei egy újabb üledékciklus keretében a rupéli és egeri (katti) emeleteket
képviselik.

Miocén üledékes képzdményeket a területen sehol sem lehet kimutatni.

Kzettani analógiák alapján viszont ide soroljuk az amfibolandezit lávakifejl-

dés és piroklasztikum (tufa, tufit, agglomerátum) képzdményeit.
A pliocén kori képzdmények szintén hiányoznak. A pleisztocént tetemes

vastagságú, folyóvízi kavicsos homok, valamint lösz képviseli.

Szerkezetalakulás

A szerkezetalakulás menete a larámi fázisig bezáróan lényegében megegyezik

a Dunántúli-középhegység szerkezeti fejldésével. A mezozoikum végéig ki-

alakult szerkezetet általánosságban az ÉK—DNy-i f csapásirányok jellemzik.
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A larámi mozgások a Kárpát-medence területén regionálisan erre a csapás-

irányra merlegesen fellép húzófeszültség feloldódásával együtt járó süllye-

dést eredményeztek. A Pilis hegység eocén üledékgyjt terének szerkezeti

preformációj át is ez okozta.

A kimmériai fázis hatását csupán az alsóliász hettangi emeletének hiánya,

illetleg a jura végétl kezdd fokozatos kiemelkedés indikálja.

Az illyr fázis hatása már sokkal erteljesebben jelentkezik a N. perforatus-os

szintben induló szubmarin dácitvulkánosságban, továbbá a N. striatus-os

(fornai) barnakszénösszletben általános oszcillációs mozgásokban, továbbá az

ismételten bekövetkez kisebb dácit lávaárak, apofizák keletkezésében. Ugyan-
csak ezzel kapcsolatos a középseocén végén történt rövid idej kiemelkedés,

majd a felseocénben bekövetkez újabb süllyedés is.

A pireneusi fázis idején az epirogén kiemelkedéssel együttjáró erteljes húzó-

feszültség, elssorban ÉNy—DK-i csapásirányú mélytörések kialakulásával a
hasadékmenti dácitvulkánosság paroxizmusát eredményezte.

A helvéti (postpireneusi) mozgások idejére esik az oligocén transzgresszió

kereteit meghatározó, ÉK fell DNy-i irányba terjed regionális süllyedés.

A szávai mozgásokat csupán az oligocén végén történt kiemelkedés jelzi.

A stájer fázisra ismét diszjunktiv mozgások jellemzek. A Börzsöny—Duna-
zug területén erteljes vulkáni tevékenység indul meg, amely perifériálisán a
Pilis területén is jelentkezett. A Bábszky-hegy—Vaskapu-Szamár-hegy vona-
lában, É -D-i diszjunktiv törészóna mentén kisebb-nagyobb parazita-vulkánok

,,bocca”-sorát találjuk.

Az elmondottak után változatlanul nyitott kérdés marad az összetorlódott

rögpikkely-szerkezet kialakulásának kora. Az Alp-kárpáti hegységrendszeren
belül kifejezetten kompressziv erhatással jelentkez szerkezetalakulást az

ausztriai (középskréta), a pregosau — mediterráni (felskréta), a szávai,

(oligocén végi) valamint az attikai és rodáni (pliocén) fázisok idején ismerünk.
Ezek közül az els kettnek nincs bizonyítható szerepe. Kézenfekvnek lát-

szanék, hogy az erteljes rögtorlódást a szávai orogén idejére tegyük. Bár ennek
preformáló szerepét egyáltalán nem tartjuk kizártnak, azonban kizárólagossá-

gát számos szerkezetföldtani megfigyelés és földtani adat cáfolja. Nevezetesen:
a kárpáti-bádeni vulkánitokat az 500— 750 m. tszf. magasságra feltorlódott

alaphegység utólag törte át, helyenként magával vonszolva az andezitagglome-
rátum roncsait (pl. a kesztölci Kis-hegyen). A Kétbükkfa-nyeregben mélyült
Pilisszentlélek-5. sz. szerkezetkutató fúrásunk ugyancsak az alaphegységnek
az andezitkitörés utáni feltorlódását igazolta. A Pilis és a Dunazug f törésrend-

szerei teljesen egybevágó módon kapcsolódnak egymáshoz.
Mindezek figyelembevételével a torlódásos rögszerkezetnek jelenlegi formá-

ban történt kialakulását az attikai és rodáni fázis idejére thetjük.

*

Röviden érintenünk kell a szerkezetalakulás dinamikai kérdéseit is. Több,
mint másfél évtizede, hogy erre vonatkozó vizsgálati eredményeinkrl els íz-

ben beszámoltunk.
Az addig általánosan elterjedt merev, kratogén („vetdéses”) tektonikai fel-

fogással szemben, — amely az elsdleges vertikális erhatásokból ered húzó-

feszültséggel próbálta nem minden nehézség és ellentmondás nélkül megmagya-
rázni röghegységeink szerkezetalakulását, — magunk részérl a ,,frontálisan

ható oldalnyomás” meghatározó szerepét hangsúlyoztuk.
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A lemeztektonikai elmélet nemzetközi méret térhódítását követen hazánk-
ban is rohamosan szaporodtak azok a tanulmányok, amelyek minden tektonikai
jelenséget ennek egyenes következményeként értelmeznek. Magunk részérl, —
többekkel egyetértésben, — egyelre nem látjuk sem indokoltnak, sem bizo-

nyítottnak, hogy pár négyzetkilométernyi kéreglemezekkel kellene hegység-
résznyi területek tektonikai problémáit megoldani. Viszont: a globális tektoni-

kai elmélet dinamikai elveit minden korábbinál általánosabb érvénynek tart-

juk. Ilyen értelemben korábbi megállapításaink idtállónak, és az új elméleti

keretek közé ellentmondás-mentesen beilleszthetnek bizonyultak.

Szerkezeti jellegek

A Pilis önálló szerkezeti egységként a Dunántúli-középhegység ÉK-i össze-

torlódott szerkezeti övezetébe tartozik. Határozottan monokhnális szerkezet,
az uralkodó rétegdlési irány északi, a hajlásszög általában meredek; 30-50°
— olykor ennél is meredekebb! — A rögtolódás erteljes irányítottsága szerint,

a törések genetikailag 4 rendszerbe sorolhatók.

I. Az ÉNy-DK-i rendszer a Pilisvonulat orográfiai csapását meghatározó,
morfotektonikailag is legszembetnbb törésrendszere. A vonulat DNy-i front-

ján, a Pilis-Kétágúhegy vonalában többszáz méter elvetési magasságú térrövi-

düléssel járó vetrendszer húzódik. A Fehér Szirt— Strázsa-hegy között egy
ÉÉNy—DDK-i csapású elnyíródási pászta keresztezi, amelynek mentén az

alaphegység 3—400 m-t lezökken. Ezen a szakaszon a rendszer jelents fel-

tolódásokba megy át. Az ÉNy-DK-i csapásirányú törésrendszer mentén tör-

tént elmozdulások vergenciája D-i, DDK-i, a torlódási frontokon általában igen

erteljes kzetroncsolódás, a kisebb nyomószilárdságú kréta- és harmadidszaki
képzdményekben lokálisan plasztikus alakváltozással járó kihengerldés. kao-

tikus gyüredezettség, a nyíróigénybevételnek kitett helyeken vetk helyett,

igen gyakran flexurák mentén történ rétegelvonszolódások figyelhetk meg.

A rögmozgások jellegébl ereden, az ÉNv— DK-i rendszerbe tartozó törési

felületek, az elmozdulás irányától és módjától függetlenül, szinte kivétel nélkül

zártak, ezért a vízvezetésben gyakorlatilag nincs számottev szerepük!

II. Az ÉK— DNy-i rendszer az elzvel tektogenetikailag szervesen össze-

tartozó, ugyancsak ids és több ízben újraéledt törésrendszer, amely funkcio-

nálisan is sok tekintetben hasonló szerepet tölt be.

A Fekete-hegy környékén ezek mentén igen jelents méret feltolódások

történtek a karni dolomit-mészkösszleten belül. Ettl Ny-ra, a Babos-hegy

—

Lencse-hegy térségében, az eddigi adatok alapján úgy tnik, hogy ez a rendszer,

— felteheten a pikkelyezdést követ dilatációs mozgások idején — fellazult!

Ugyancsak fontos körülmény, hogy a Kis-hegy Nv-i szegélytörését alkotó

ÉÉK—DDNv-i csapásirányú, rendkívül erteljes diszjunktiv törési zónával

legyezszer csapásátfordulás kíséretében összekapcsolódik.

Mindezek együttesen arra engednek következtetni, hogy ennek a rendszernek

a mentén egyes helyeken számolni kell húzott övezetek létezésével is. Ilyen

szempontból az eddigi megfigyelések alapján két területrészt tartunk különösen

veszélyesnek: a Babos-hegy— Méhes-völgy térségét, valamint a Bábszky-hegy
—Nagy Strázsa-hegy között húzódó, mintegy fél kilométer széles pásztát.

III. ÉÉNy—DDK-i rendszer. Míg az elzekben ismertetett törésrendszerek

frontálisan támadó nyomófeszültség térrövidüléssel járó feloldódásából szár-

maznak, ez utóbbiak nyíró- és lnízófeszültségek hatására jöttek létre.
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Az ÉÉNy—DDK-i rendszer mentén játszódtak le a legösszetettebb mozgá-

sok. Legszembetnbb az egyes rögök csapásiránnyal párhuzamos, vízszintes

siklatása, amely a Pilisvonulat jellegzetes kulissza-szerkezetét létrehozta.

Mivel az elnyíródásokat kiváltó erpár az elválási síkokra merlegesen ható

másodlagos húzófeszültséget is ébreszt, ennek következményeként az általában

igen meredek, 60— 85°-os dlés elnyíródási síkok mentén gyakran vertikális

elmozdulás is történik. Az egymáshoz képest elcsúszó pászták eltér mobilitása

esetén rendszerint ollós vetrendszerek jönnek létre. Elvetési magasságuk né-

hány métertl fokozatosan 80 — 100 m-ig növekedhet (pl. a csurgóvölgyi töré-

sek esetében). A tapasztalat azt mutatja, hogy ezeknek az ollós vetknek a

forgástengelyhez közeli, kisebb függleges elmozdulást szenvedett szakaszai

inkább kedveznek a nyílt hasadékképzdésnek (pl. E— 33. sz. fúrás).

Legjelentsebb ebben a rendszerben az esztergomi Várhegytl a csurgóhegyi

nyergen át DDK felé húzódó elnyíródási övezet. Ennek a rendszernek egyes

szakaszai bizonyítottan jó vízvezetk (pl. esztergomi langyos források), más
esetekben viszont nem lehetett érdemleges vízveszteséget kimutatni (pl. E —
55/a. sz. fúrás).

IV. ÉÉK-DDNy-i rendszer. Egyértelmen húzófeszültség hatására kiala-

kult, dilatációs törésrendszer. Egyes övezetekben meredek, 70— 90° dlés,
igen nagy elvetési magasságú lépcss vetrendszereket alkot (Pilis-korponai

törészóna, Kis-hegy Ny-i oldal—Maróti-hegyek törési övezete), de a törések
túlnyomó része csupán dilatációs hasadékként, számottev függleges elmozdu-
lás nélkül jelentkezik. Ezt nagyszámú, külszínen bemért diszjunktiv törés ese-

tében tapasztaltuk. Ennek a rendszernek egyes zónáiban a Fekete-hegy fenn-

síkján csekély vízgyjtvel rendelkez, idszakos víznyelbarlangok, a Csere-

pes-völgyben pedig aktív víznyelk találhatók. A karsztvízvédelem szempont-
jából ez a rendszer érdemel leginkább figyelmet!

*

A korábbi években a lencse-hegyi barnakszén-területen külszíni és mély-
földtani adatok alapján, kísérleti jelleggel vizsgáltuk az egyes törésrendszerek

eloszlását és 100 m-es intervallumra vonatkoztatott várható gyakoriságát.

Hasonló jelleggel, elssorban adott bányamvelési problémák kapcsán, dlés-
és csapásirányban kihajtott vágatszakaszokon (a lejtakna 0,0 — 150 m és a

+ 216 m-es szinti csapásvágatban) vizsgáltuk az elforduló összes törés, továb-
bá a vetket kísér mikrotektonikai elemek eloszlását és várható gyakoriságát.

Elöljáróban szeretnénk megemlíteni, hogy az irodalomban meglehetsen el-

terjedt az a nézet, hogy a különféle iránystatisztikák adataiból — mindenek-
eltt a litoklázis statisztikákból — uralkodó törésirányokra, st „átlagos vet-
srségre” vonatkozó általános következtetéseket igyekeznek levonni. Az „át-

lagolás” köznapi gyakorlata viszont eleve feltételezi az alapsokaság normális

(Gauss-) eloszlását.

A természetben elforduló „véletlenszer események”, (jelenségek) esetében

viszont ez a feltétel ritkán teljesül.

Tapasztalati tény, hogy egy véges kiterjedés intervallumon belül, — mint
amilyen egy szerkezeti egység is! — „k” számú törés bekövetkezésének való-

színsége elssorban az intervallum nagyságától függ, és a gyakoriság Poisson-

eloszlást követ.

Az I— IV. törésrendszerek esetében transzverzálisán orientált „mintavétel”
történt háromszoros ismétléssel, míg a kutatóvágatokban véletlenszer, rien-
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tálatlan minta vétel alapsokaságából számítottuk az egyes rendszerek való-
színségi paramétereit és várható értékeit. Az I— IV. törésrendszerekre egy-
mástól függetlenül számított várható gyakoriságok elméleti értékei és a vágat-
ban mért tapasztalati gyakoriság kielégít egyezést mutat (1. ábra).

I ENy-DK-i rendszer EK-DNy-i rendszer
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1. ábra. A f törésrendszerek valamely 100 m-es intervallumában bekövetkez „k” számú törés
valószínsége

Fig. 1. Probability of the occurrence of ,.k” number of fractures in an arbitrary 100 m interval of the maint fault system s
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Védréteg viszonyok

Az alsó (szubplanulátuszos) barnakszénösszlet fekvjében a szárazföldi-

édesvízi agyag, illetleg egyes fúrásokban jelentkez alsókréta márgarétegek
vastagsága az alábbiak szerint oszlik meg:

0- 1 m: 31%
1— 5 m: 28%
5-10 m: 8%
10< m: 33%

A védréteg hiánya azonban egymagában még nem jelenti azt, hogy minden
ilyen esetben feltétlenül vízveszéllyel kell számolni. A dachsteini mészkövet
legnagyobb vastagságban az Esztergom E — 66. sz. fúrással harántoltuk 200 m
fúrási hosszban. A magminták tanúsága szerint, a megütött mészkfelszín alatt

70 méterrel még terresztrikus tarka-agyag töltötte ki a kzet repedéseit. Ez a
jelenség a többi fúrás esetében is általánosnak mondható, s ezekben a fúró-

lyukakban a nyeletési próbák is minden esetben eredménytelennek bizonyul-

tak.

A kutatási területen 75 db alaphegységet ért fúrásból 7 db volt nyelképes.
Ez a viszonylag kedvez hányad azonban aránylag kis területre, és jól definiált

törési övezetekbe esik.

A hegységszerkezet és a karsztvízrendszer összefüggésvizsgálata

A MÁFI hegyvidéki területeken végzett vízföldtani vizsgálatai keretében, a

felszínalatti vízmozgás jelenségeinek behatóbb megismerése céljából az utóbbi

években sorozatos módszertani-kísérleti méréseket végeztünk a Pilis-Dunazug

területén. Ezek a beszivárgó és a felszínre lép vizek fizikokémiai 'paraméterei-

nek meghatározásán alapuló mérések egyebek mellett kiválóan alkalmasak a kis-

vízfolyások mederforrásainak, víznyelinek kimérésére.

A Szentléleki-patak hossz-szelvényezése során kitnt, hogy a közismert

cserepesvölgyi aviculás mészkkibúvás 400 m hosszú, szabad mészkfelszínén
egyáltalán nincs számottev vízveszteség, viszont pár száz méterrel lejjebb, a

Kis-hegy Ny-i oldalán húzódó dilatációs törészónát elérve, az els nagyobb
törés mentén a teljes ~ (0,5— 1,0 m3/perc) vízmennyiség elnyeldik. Ettl a

helytl kissé Ny-ra egy csekély hozamú (42 l/p) mederforrás lép be az alsórupéli

homokkbl, de ez a vízmennyiség is alig 50 m szabad folyás után egy újabb

törés mentén elvész.

A Szentléleki-patak 11,7 km2-es vízgyjt területérl (750 mm sokéves csapa-

dékátlagot alapul véve és 15%-os felszíni lefolyást feltételezve), évente mint-

egy 1,2. 106 m3/év vízmennyiséget szállít. A cserepesvölgyi nyelben (átlagosan

1 m3/perc vízmennyiséget alapul véve), évente 0,5 millió m3 víz áramlik az er-

sen hasadékos dácit közvetítésével a mélykarsztba.

Ugyancsak figyelemre méltó eredményt hozott a vízmegfigyel kutakban

végzett termoszelvényezés és gradiensmérés. Míg a MAFI pilisvörösvári víz-

megfigyel kútjaiban végzett mérések adataiból számított 128 m/°C gg-érték
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más mérésekkel egybevágóan — a leszálló áramlási övezetbe es, lehlt zónát
jelez, addig az Esztergom E 33. és E — 72. sz. fúrásokban végzett termoszelvé-
nyezés meglepen magas hmérsékletet és alacsony gg-értékeket adott. (I.

táblázat).

Az E-33 és E-72 fúrások terraoszelvényezésének adatai

Results of thermal logging of the borelioles E-33 and E-72

I. táblázat — TabU I-

Mélység
Magasság Hmérséklet Gradiens

(Af.) (°C) (m/°C)

0,0 m + 236,48 m 32,5

E-33. 130,0 m + 106,5 m 13,8 12,1 24,4
200,0 m + 36,5 m 18,0 16,6

0,0 m +159,03 m 100,0

E-72. 60,0 m + 99,0 m 10,4 23,5 48,4
100,0 m + 59,0 m 12,1 62,5

150,0 m + 9,0 m 12,9

Évi középhömérséklet: -f 9,8 °0

Külön figyelmet érdemel az E— 72. fúrás termikus szelvényezésének a földtani

szelvény kzettani és mikrotektonikai adataival történ egybevetése. (2. ábra.)

A fátlagban 48 m/°C gg-értékhez viszonyítva két kiugró gradiens érték je-

lentkezett a 60 — 70 m. és a 250— 260 m. mélységközben. A jelzett szakaszokon

a fúrás 80 — 90°-os dlés, nyílt hasadékrendszert harántolt, amelyekben a

leszálló vízáramlás ht hatása még a viszonylag jelents mélységben is mérhe-
ten érezteti hatását. Mindez nyilvánvalóan jelents mennyiség és áramlási

sebesség vízmozgásra utal.

A lencsehegyi területen 1965. május óta folyik karsztvízszint regisztrálás.

Kezdettl fogva feltn volt, hogy a pilisi szerkezeti rendszer területén a nyu-
galmi vízszint éveken keresztül több méterrel alacsonyabb volt, mint a sok év

óta jelents mennyiség karsztvizet emel Dorogi-medencében. A Pilis vonulat

DNy-i határvonalához legközelebb es medencebeli észlelkút a dorogi sport-

pályánál lév D — 120. sz. fúrás, amely sok év óta regisztrálómszerrel van fel-

szerelve. Ennek vízszintje egészen 1967-ig tartósan mintegy 2 m-el volt maga-
sabb, mint a lencsehegyi fúrásokban mért vízszint!

Ezzel szemben, ha megvizsgáljuk a lencsehegyi kutak vízszint-ingadozásait,

és az 1965 —70 évek idsorait összevetjük a Dunának az esztergomi vízmércénél

mért havi középvízállásával, a rövid periódusú változások esetében meglepen
szoros korrelációt tapasztalunk! A Dorogi-medencében az évtized utolsó évei-

tl kezdden, sorozatosan bekövetkezett katasztrofális méret vízbetörések

által elidézett rövid periódusú, de nagy amplitúdójú szintváltozások ugyan-

csak jelents csillapítással és észrevehet késleltetéssel érkeztek be a pilisi

szerkezeti rendszer területére.

A sorozatos vízbetörések nyomán a medencében a nyugalmi vízszint egyre

intenzívebb süllyedése ezt a korábbi különbséget az évtized végére kiegyenlí-

tette, majd a vízemelés megszüntetését követen ez a kiegyenlített nyugalmi

vízszint állandósult a mindmáig tartó fokozatos visszatöltdési folyamat során

(3. ábra).
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mélység
m

hmérséklet °C gradiens m/°C
10 11 12 13 14 15 0 50 100 150 200 250

2. ábra. E-72. sz. fúrás termikus szelvénye. Földtani feldolgozás: Nagy G. — 1906. Mérés, számítás, szerkesztés: Nagy
G. 1979. IV. hó. Mszer: UT-4 termisztoros hmér (Siemens K-17). Érzékenység: 0,1 °C. Jelmagyarázat:
1. nyugalmi karsztvízszint; hQ = homok — pleisztocén, haOlr = homok, agyag — oligocén, rupéli emelet, £ Pg = dá-

cit — paleogén, skE, = sztriátuszos barnakszén összlet k. eocén, lutéci emelet, hx,n = halo-
blés mészk — f. triász, móri emelet

Fig. 2. Thermal profile of the borehole E-72. Geological interpretation by G. Nagy 1966. Measurements, calculations,

plotting| by G. Nagy, April 1979. Instrument: thermistored thermometer UT-4 (Siemens K-17). Sensitivity: 0.1 °C
legend: 1. Hydrostatic karst water level; hQ = sand — Pleistocene, haOlr = sand, clay — Oligocene, Rupelian
Stage £ Pg = dacite — Paleogene, skEi = lignitiferous complex with N. striatus — M. Eocéné, Lutetian Stage,

hi,n =_£ Halobia limestone — U. Triassic, Norian Stage

Ennek a mind elméleti, mind gyakorlati szempontból igen jelents felisme-

résnek behatóbb vizsgálata végett elkészítettük a Dorogi-medence K-i pere-

mén, a Pilis ÉNy-i részén, és a Pilishidtól K-re lév karsztvíz megfigyel kutak
egymás közti, illetleg az egyes kutak és a Duna esztergomi vízmércéjén regiszt-

rált vízszint ingadozások összehasonlító szignifikancia vizsgálatát.

A matematikai statisztikai elemzést az ,,F-próba” segítségével végeztük,
amelynek összesített eredményét a II. táblázaton mutatjuk be. Az elemzési

adatokból egyértelmen kitnik, hogy a Pilis ÉNy-i részének szerkezeti rend-

szere egy jól definiált, a környez területekhez képest diszkrét karsztvíz-rendszert

alkot, amely mind a rövid perióduséi változásokat tekintve, mind pedig hosszéi

távon, igen szoros korrelációban van a Duna vízjárásával.

4 Földtani Közlöny
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3. ábra. A nyugalmi karsztvízszint, a Duna vízállása, a dorogi bányavíz-emelés és a csapadék korrelációja az 1965-70-
években

Fig. 3. Hydrostatic karst water level, Danube’s water level and water lifting from the Dorog mines and precipitations

as correlated fór the years 1965—70
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4. ábra. A Duna esztergomi vízmércéjén mért napi közepes vízszint és az E-72. sz. fúrásban regisztrált napi közepes
karsztvízszint korrelációja (1979. május. 5.— december 31. között). Korrelációs mutatók: r = 0,816, b= 0,295,

a = 75,96

Fig. 4. Diumal mean water level recorded by the Danube’s water gauge at Esztergom versus diurnal mean karst
water level monitored in the borehole E-72 (between May 5 1979 and December 31, 1979). Correlation indices:

r = 0.816, b = 0.295, a = 75.96

Ennek az összefüggésnek további bizonyítása végett az E— 72. sz. fúrást

regisztráló mszerrel szereltük fel. Az így nyert folyamatos mérési adatsort

számítógépes feldolgozással (csúsztatott korrelációs módszerrel) összehasonlí-

tottuk a Duna esztergomi vízmércéjén az azonos idszakban regisztrált napi

közepes vízállások abszolút értékeivel (4. ábra).

Az eredményül kapott r = 0,816 korrelációs koefficiens egyértelmen szoros

összefüggést bizonyít. A késleltetés „(csúszás”) mértéke 3 — 4 nap között van.

A szerkezeti ismeretek alapján az az ÉÉNy—DDK-i törési övezet, amelynek
mentén a kommunikáció a legvalószínbb, a Duna és az E— 72. sz. fúrásközött,

mintegy 13 km hosszúságúra becsülhet. Ezt a távolságot, és az (AE_72
—

— XDuna )
szintkülönbséget alapul véve, 0,18 m/km hidraulikus esés, míg a

nyomáshullám terjedési sebességére közelítleg 0,043 m/sec sebességérték adó-

dik.

A III. ÉÉNy—DDK-i törésrendszer mentén ez a távolhatás egészen a Csévi-

depresszió— Pilishíd vonulatáig terjed (Pcsv— 10. sz. fúrás!). Ezt a rendszert a

Pihshíd kompressziós övezete, továbbá annak K-i oldalán bekövetkez litofá-

cies változás (porló dolomit) mintegy leárnyékolja a Pilisvörösvári-medence

felé. így érthetvé válik, hogy sem a Dorogi-medencében, a 60-as évek máso-

dik felében kulmináló óriási mérték karsztvíz kivétel (150 m3/perc), sem pedig

az ugyanebben az idszakban sorozatosan bekövetkezett katasztrofális víz-

betörések negatív lökéshullámai nem jutottak túl a Pilishídon (Pcs— 2. sz. és

Ób— 1. sz. fúrás)!

Mindent egybevetve, az ismertetett tények, és a mérési adatok kiértékelése

alapján határozottan leszögezhetjük, hogy az elmondottak egyértelmen ki-

zárják azokat az utóbbi idben sokasodó feltevéseket, amelyek az Esztergom—
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Dorogi-barnakszénmedence esetében a korábban történt, vagy a jövben be-

következ bányavíz emelés által elidézett karsztvízszint süllyedésnek a Budai-

hegység irányába történ katasztrofális mérték kiterjedését próbálják minden
áron bizonyítani, vagy éppen prognosztizálni!

Viszont nyomatékosan szeretnénk ráirányítani a figyelmet a tektonikai és

szerkezetföldtani vizsgálatok jövbeni fokozott fontosságára, s nem utolsó

sorban: a Duna és a pilisi mélykarszt koránt sem elhanyagolható — kapcso-

latára.

Tectonic peculiarities of the northwestern Pilis rangé

and karstic water control at Lencsehegy

G. Nagy

In the first hali of the paper the author summarizes the results of stratigraphic and
tectonic studies based on a 1 : 5 000 scale geological mapping carried out in 1959— 71

in the northwestern Pilis rangé. Rernarkable new achievement of this geological activity
was the exploration and mining development of the Middle Eocéné browncoal field in

the study area.

Geological-stratigraphic review

The Mesozoic basement consists of a Carnian-Norian-Rhaetian sequence about 1500 to
2000 m thick. Extending within a narrow tectonic beit, an almost complete Jurassic and
Lower Cretaceous rangé of fault thrust-sheets is present.

The Eocéné sedimentation begins with the „Laté Lutetian transgression” and lasts as
long as the end of Laté Eocéné Priabonian tim.

Laté Eocéné Priabonian time

The Eocéné includes two browncoal complexes: one in the lower ,,Nummulites sub-
planulatus” horizon (with tliree workable seams) and one in the upper „N . striatus”
horizon (with 5 seams).

The Oligocene sedimentary cycle is characteiized by a sandstone-sandy clay — argil-

laceous series. The initial phase of the Paleogene dacite volcanism is represented by
submarine péperitic lava flows in the N. perforatus horizon. Differential movements
and local transgression common fór the N. striatus horizon and the lava flows of varying
size there are direct evidence of the Illyrian (Pyrenean) movements.

At the Eocéné— Oligocene boundary of emergence and erosion as well as tlieparoxism
of the Paleogene dacitic volcanism took piacé along NW—SE trending faults.

Miocéné— Pliocene sediments are lacking. Based on analogy, the hornblende andesite
lava and pyroclastic products are assigned to the Karpathian-Badenian stages.

Tectonic evolution and dynamic system of faults

The structural evolution of the area corresponds to that of the Transdanubian Central
Mountains (Laramian phase) . The main strike directionsareNE—SW and normál to this.

The sedimentary subbasins, the tectonic control and the facies zones follow the same
system. The Kimmerian movements are indicated by the absence of the Hettangian stage,

the Illyrian phase by differential movements and a submarine dacitic volcanism, the
Pyrenean movements by an epeirogenic emergence and development of NW— SE trend-
ing deep fractures (dacitic volcanism). A northwestwards régiónál subsidence associated
with the Helvetian (post-Pyrenean) movements brought about a transgression in the
Oligocene, while the Savian movements led to a totál emergence in the latest Oligocene
time.

During the Styrian phase again tension movements took piacé with a powerful voi-
canism in the Börzsöny— Dunazúg mountains which extended periferically int the
Pilis area as well.
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The present-day form and the peculiar block thrustsheet structure of the mountain
rangé was produced by heavy compression during the Attic and Rhodanian phases. The
Pilis belongs to the northeastern transcurrent fault block pile structure zone of the
Transdanubian Central Mountains with a monoclinal structure of a usually steep (30 to 50°)

inclination. In terms of the marked orientation of the transcurrent faults four main fault

system can be identified: I. a NVY—SE trending compression system with reverse faults,

block rotation movements and local plications and flexures at the fronts of transcur-
rency, II. a NW-SE system, locally with reverse faults, III. a NNYV— SSE system with
common occurrence of shear deformations along which the peculiar en echelon structure

of the Pilis rangé has developed. IV. a NNE —SSW system consisting of tension faults.

An analysis of the relalionship between tectonics and harst ic hylrology

The connection between the karstic hydrological Systems of the Dorog basin and the
Pilis rangé was examined by mathematical statistics. The results have led to the conclu-
sion that the system of st.ructures in the northwestern part of the Pilis forms a well-

defined karstic drainage system, which is discrete as compared to the neighbouring areas
and show ing a very close correlation, as reflected by both the short- and the long-term
variations, with the water régimé of the Danube. The value of the correlation coefficient

based on instrumentally registered results is r = 0.816, the slip between changes in

water level varying between 3 and 4 days. As far as out structural knowledge goes, the
NNW— SSE trending fault zone along which the communication is most probable is about
13 km long. Calculated on this basis, the hydraulic slope is 0.18 m/km, the velocity

of stress wave propagation is 0.043 m/sec.
As evidenced unambiguously by the results of computer processing of the data files

of long-term karstic hydrological observations, an eventual expansion of catastrophic
size of the depression due to active underground dewatering measures cannot be proved,
bút the intense communication between the Danube and the hidden karst caverns and
galleries is crucial from the viewpoint of active underground dewatering in the Lencse-
hegy mine.
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A Maros- és a Körös-hordalék gránátjainak
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata

a hordalékkúpok kijelölése céljából

Polgári Márta

(1 táblázattal, 8 táblával)

Bevezetés

A délkelet alföldi vízföldtani kutatások szükségessé tették a Maros és a
Körösök hordalékkúpjainak elkülönítését.

A feladat megoldásához pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat végez-
tünk.

Az említett folyók 0,1— 0,2 mm átmérj gránátszemcséin a felületi mikro-
szerkezeti sajátosságok alapján 14 csoportot különítettünk el. Ezek között vol-

tak olyanok, amelyek mind a Marosra, mind a Körösökre jellemzek (1, 2, 12),

néhány típust azonban csak a Marosban (3, 5, 13), vagy csak a Körösökben
(7, 9, 11, 14) lehetett megfigyelni.

*

Az utóbbi néhány évben Békés megye nagyobb településein, különösen pedig
Békéscsabán és Gyulán az ipar, a mezgazdaság és a lakosság vízellátása egyre
nagyobb gondot jelent. Ennek kapcsán vetdött fel az a gondolat, hogy a

Maros-hordalékkúp rétegvizeit csak a lakosság ellátására kellene felhasználni,

az ipar és a mezgazdaság vízszükségletét pedig talajvízbl, vagy felszíni vizek-

bl kellene biztosítani.

A Maros-hordalékkúpján mindez vízjogi formákhoz kötött munkálatokat
igényel. Nyilvánvaló, hogy ilyen elvi állásfoglalás esetén az ipar és a mezgazda-
ság vízszükségletét biztosító vízföldtani fúrások más csoportba esnek a Maros
hordalékkúpon és más csoportba azon kívül.

A Maros-hordalékkúp Magyarországon Békés és Csongrád megyére terjed ki.

Területén két vízügyi igazgatóság a Körös-vidéki (Gyula) és az Alsó-Tisza-vidé-

ki (Szeged) mködik.
Az elmondottakból világosan adódik, hogy a munka megvalósításának egyik

fontos és alapvet elfeltétele a Maros hordalékkúp természetes vízszintes és

függleges irányú kiterjedésének pontos meghatározása.
Az eddigi ásvány-kzettani, földtani és vízföldtani eredmények ezt azonban

egyértelmen még nem teszik lehetvé. Ezért keresni kell az utat, amellyel ez a

kérdés megoldható.
Miután minden folyó meghatározott vízgyjt területtel rendelkezik, a víz-

gyjt terület pedig jellemz földtani és kzettani felépítés, a folyóhordalék

ásvány-kzettani összetétele tükrözi ezeket a sajátosságokat, valamint a le-

hordás közbeni földtani (geokémiai) folyamatokat. H
A Maros-hordalékkúp területi kiterjedésének meghatározása éppen ezért két

úton közelíthet meg:
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a) a már bevált, de az eddigieknél részletesebb hagyományos statisztikus

nehézásványvizsgálatok folytatásával,

b

)

néhány jellemz nehézásványcsoport új pontosabb és minségileg is újat

adó mszeres vizsgálatával.

Ezzel ugyanis elérhet, hogy a folyókra jellemz indikátorásványt részletesen

vizsgálva még különböz folyók azonos ásványainál is jól meghatározható és

csak a lehordási területre, vagy csak a folyószállítás okozta különbségekre
visszavezethet különbségek mutatkozzanak.
E feladat megoldása igen sok munkát igényel. Mi a következkben az ebben

az irányban megtett els eredményekrl kívánunk beszámolni. Arról, hogy egy
ásványcsoportot, a gránátokat kiválasztva és pásztázó elektronmikroszkóppal
vizsgálva a cél megvalósításában milyen eredményeket értünk el, és meddig
jutottunk el.

Mintagyjtés és vizsgálati körülmények

A vizsgált minták egy részét Molnár Béla régebbi anyagából bocsátotta

rendelkezésünkre, másik részét pedig 1979. nyarán a Maros, a Fehér-, Fekete-,

Ketts-, a Sebes- és Hármas-Körös mederanyagának finomhomokjából gyj-
töttük be.

A minták szemcseösszetételét meghatároztuk, majd az anyagot frakcionál-

tuk. A 0,1 0,2 mm-es részleget minden mintából a szokásos módon etilén-

teti’abromiddal nehéz és könny fajsúlyú ásványokra választottuk szét.

A nehézásványok közül a gránátszemcséket binokuláris sztereo- és polarizá-

ciós ásványtani mikroszkóp alatt válogattuk ki.

A gránátok tanulmányozására esett a választás, mert a korábbi vizsgálatok

kimutatták, hogy a kutatott folyók hordalékában a vizsgálathoz elegend
mennyiségben fordulnak el (Molnár B. 1964, 1965). Másrészt a gránátok
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatáról már nemzetközi tapasztalatok is

vannak (Setlow, L. 1972, Greveu—Wolf—Dieter, 1973. Xickel, E. 1973,

Raemani, R. A. 1973, Morton, A. C. 1979).

A gránátokat pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat eltt ásványtani
mikroszkóppal, lézer-mikroszínképelemzéssel, Debye-Scherrer röntgendif-

frakcióval és fajsúlvméréssel néztük meg. Az így kapott adatok egybehangzóan
bizonyították, hogy a vizsgált folyók gránátjai, több-kevesebb Mg, Ca, Mn-
tartalommal, almandin összetételek. A Mn, az alkáli földf mek és a Fe2+ vál-

tozó arányban, de viszonylag közel azonos mennyiségben helyettesítik egymást.

A nyomelemtartalom (Ti, Cu, Zn) szubmikroszkópos és mikroszkópos inhomoge-
nitásokhoz és zárványokhoz kötdik.

Mivel a gránátok természetes állapotának vizsgálata volt a cél, a szemcse-

felületet esetleg megváltoztató vibrációs szitálást és a savas felületi tisztítást

nem alkalmaztuk.

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok ugyanis elssorban a gránátok

szemcsefelületi mikroszerkezetének vizsgálatára irányultak.

A szemcsefelületi mikroszerkezeti vizsgálatok JEOL JSM 50 A japán gyárt-

mányú pásztázó elektronmikroszkóppal, 20 kV gyorsítófeszültséggel, szekunder

elektron üzemmódban készültek.

Minden mintából 25— 30 db gránátszemcsét vörösréz mintatartóra, mind a

két oldalán ragasztóval ellátott papírral, ragasztottunk fel.
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Ezt követen a szemcséket vákuumpárologtatóban kb 0,02 /un vastagságú

vezet aranyréteggel vontuk be, hogy a szemcsék elektromos feltöltdését

megakadályozzuk és kontrasztosabbá tegyük ket.
A vizsgálatnál 100x-os, 300x-os, 1000 X-es és 3000 X-es nagyítási fokoza-

tokat alkalmaztunk. A következkben a kapott eredményeket mutatjuk be.

A gránátok pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálati eredményei

A 100 x -os nagyítású képek elssorban a szemcsék alakjára adnak felvilágo-

sítást. Ez a folyóktól függetlenül a szemcsék nagy részénél szabálytalan, esetleg

megnyúlt volt. A szemcséket éles vagy kissé tompított élek és felületi egyenet-
lenségek jellemezték.

A 300 X -os nagyítású felvételeknél már a felszínt alkotó mikroszerkezeti

sajátosságok összessége is megfigyelhet, de az egyes részleteket, az alapvet
felszíni mikroszerkezeti formákat (jellegeket) csak 3000 X -es nagyítás mellett

lehet megfelelen tanulmányozni. Ezzel a nagyítással a finom részletek alakja

és mérete pontosabban meghatározható, mert ez a nagyítás már csak igen kis

felületi részt vizsgál. Az egyes sajátosságok szuperponáíódásának zavaró hatása
is kevésbé érvényesül.

Fontos azonban a 300x-os és az 1000 X-es nagyítás is, mert az így kapott
felvételeken az „építelemek” együtt és egymás mellett jelentkeznek, így egy-

mással összefügg kapcsolatuk is jól tanulmányozható.
A 3000 X-es nagyításnál megfigyelhet mikroszerkezeti alapformák szinte

minden folyó gránátszemcséin megtalálhatók. Éppen ezért az alapformák pon-

tos alaki leírásánál és méretük meghatározásánál elssorban ezt a nagyítási

értéket vettük alapul. Az egyes felületi mikroszerkezeti alapformák kiterjedése,

vagyis nagysága az egyes gránátszemcsék esetén különböz méretet mutat, és

az alapformák kombinálódása sem azonos. Ezek a különbségek a 300 X -os

nagyításnál kapott eredmények alapján vizsgálhatók, hiszen a meghatározott
mikroszerkezeti formák csoportosítása a szemcsék egész felületén uralkodó

sajátosságok alapján történt.

Összegezve megállapítható tehát, hogy a kitzött cél megvalósítása szem-
pontjából a 300 X -os nagyítású felvételek alapján kapott és összeállított mikro-
szerkezeti csoportok bizonyultak a leghasználhatóbbnak. Már most meg-
jegyezzük azonban, hogy bizonyos alapformáknál jelents méretbeli különbsé-

gek is mutatkoztak a vizsgált folyók esetében. Ezért ahol erre szükség volt,

nagyobb nagyítású (1000 X-es vagy 3000 x-es) felvételt is értékeltünk.

A fenti vizsgálatok után a következ felületi mikroszerkezeti sajátosságok

különíthetk el.

1. Nagy, lépcss-kagylós törési felületek, éles, nem vagy alig tompított
élekkel, a felületeken néhol szabálytalan alakú 0,3— 6,7 pm átlagos mére-
t kristálykiválásokkal és kisebb hasadékokkal, amelyek félhold, vagy
négyszögletes alakúak. Ez a forma mindegyik vizsgált folyó gránátjának
jellegzetes alkotó eleme (I. tábla 1., 2.).

2. Relikt, nagy, kagylós törési felületek, az éleknél visszaoldódásos jelenség

eredményeként megfigyelhet tompulás, hullámfodros, szabálytalan

„gödrözött” felszínek, itt-ott kisebb nagyobb üregek, amelyeknek bels
felülete szintén kémiai folyamatok hatását tükrözi. Ez az elzekben
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megismert csoport elrehaladottabb kémiai folyamatok hatására létre-

jött változataként fogható fel, és szintén mindegyik vizsgált folyó gránát-
jának jellegzetes típusa (I. tábla 3., 4.).

3. Számos kisebb törési felület, hasíték, éles forma, él, helyenként kémiai
oldódás okozta üreg jellemzi ezt a csoportot. A forma néhány esetben a
Maros gránátjainál jelentkezett (II. tábla 1.).

4. Ersen korrodált, visszaoldott szél szemcsék, ahol az oldódás folyamán
az élek majdnem teljesen eltntek, elvétve apró lyukak, és szabálytalan
„gödrözött” felületek jellemzk. A felszínen gyakran a kristályszerkezet-

tl független, szabálvtalan kémiai kiválások is megjelennek (II. tábla
2-4.).

5. Sima felszín oldási csatornákkal és szabálytalan, félhold vagy sokszög-
alakú, irányítatlan oldási bemélyedésekkel. Az oldási csatornák a sza-

bálytalan alakú és felület bemélyedéseket átmetszik. Az élek kicsit

kerekítettek, némelyik szemcsén nagy, relikt, kagylós törési felület talál-

ható. Az alakzatok mérete (hosszúsága) változó, átlagosan 1 — 26 jum

(III. tábla 1. 2.).

6. Éles, vagy alig tompított élek, kagylós törési felületek, amelyeken né-

hány apró lyuk és a szemcsék bizonyos részein úgynevezett zsindely-

szeren rétegzett, ékalakú, lépcszetes kifejldés található. Ez a forma az

ásvány kristályszerkezeti irányaihoz kötve, kémiai folyamatok eredmé-
nyeként alakulhatott ki. A szemcsén irányítottan elhelyezked V alakú

oldott alakzatokat is meg lehetett figyelni. A gyakran jelentkez forma
megjelenésében és méreteiben az egyes vizsgált folyók esetén rendkívül

változatos képet mutatott. A bemetszdések hosszúsága a Fehér-Körös
esetén átlagosan 5 fim, szélessége 0,67 fim, a Sebes-Körös esetén a

hosszúság kb. 8 fim, a szélesség pedig 3 fim, az apikális szög 110° (III.

tábla 3., 4., IV. tábla 1—4.).
7. A 7. csoportot alig oldódott törési élek, az éleknél jelentkez lépcss fel-

szín és néhány lyuk, valamint néhány szabálytalan mélyedés jellemzi.

A felület néhol kezdeti fodros „gödrözött” jelleget mutat (V. tábla 1.).

8. Ezt a csoportot a nem túl gyakori lekerekített élek, és majdnem teljesen

sima, gyengén egyenetlen felszín jellemzi. Ezen a felszínen azt többé-

kevésbé beborító, irányítottan elhelyezked, négyszögletes vagy rombusz
alakú bemetszdések találhatók, amelyeknek mérete a vizsgált folyók

esetén jelents eltéréseket mutatott. A bemetszdések egyik éle az ásvány
felületébe ersen behatol. A forma egész szemcsefelületre történ ki-

terjedését csak a Sebes-Körös esetében lehetett megfigyelni. A rombusz
alakú mélyedések apikális szöge kb. 75°. A bemetszdések élhossza a

Maros esetében átlagosan 0,6 — 0,7 fim, a Sebes-Körös esetében kb. 3 fim

(V. tábla 2— 4., VI. tábla 1.).

9. Változatos megjelenés, nagy, lépcszetes, oldásos felszín, amelyen egy-

két helyen négyszögletes lyukak (bemetszdések) is megfigyelhetk.

Ez, a vizsgálatok során ritkán jelentkez csoport, úgynevezett csontváz-

felszínt ábrázol (VI. tábla 2.).

10.

Az eredetileg egyenetlen felszínen kémiai kiválás történt, amely a felület

kisebb-nagyobb részét bevonva egyenletesebbé, az éleket, csúcsokat pe-

dig tompítottabbá tette. A késbbi kémiai hatások már ezt a lesímított

felületet érték, és így üregek és lépcss felszínek alakultak ki. A szemcsék

bizonyos részei az eolikus környezetre jellemz kvarcszemcsék felületi
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sajátosságaihoz hasonlóak (Krinsley-Doornkamt, 1979) (VI. tábla
3-4.).

11. A felszínen irányított kristálykiválás és kagylós, kissé tompított törési

felületek, valamint oldott üregek és lyukak találhatók (VII. tábla 1— 2.).

12. Egymással közel párhuzamos, lépcszetesen elhelyezked, változatos

méret, valószínleg hasadási irányokhoz kötött formák, amelyek baráz-

dákból, éles koptatás nélküli sarkokból és élekbl állnak. A barázdák
hosszának mérete változó. A párhuzamos mélyedések távolsága a Fehér-
Körösnél kb. 1 jum, a Sebes-Körösnél kb. 3 pm (VII. tábxa 3., 4., VIII.
tábla 1.).

13. A csoportba tartozó szemcsék felülete félhold alakú mélyedéseket, né-

hány nagyon kicsi, szabálytalanul elhelyezked V alakú formát tartalmaz,

amely víz alatti mechanikai hatást tükröz. Tompított élek és kémiai oldó-

dás hatására létrejött üregek is megjelennek (VIII. tábla 2— 3.).

14. Az összes él teljes legömbölyödése „gödrözött”, oldott és kristálykiválá-

sos felszín és elvétve egy-két lyuk elfordulása jellemz. A ritkán el-
forduló szemcséken a nagv, kagylós törési formák maradványai ismerhe-

tk fel (VIII. tábla 4.).

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményeinek
összefoglalása

A Maros és a Körösök gránátszemcséinek fleg a 300x-os nagyítás alapján

megállapítható szemcsefelületi mikroszerkezeti csoport-megoszlását az I. táb-

lázat foglalja össze.

A táblázat mutatja, hogy a Hármas-Körös kivételével általában mindegyik
vizsgált folyó esetén 6— 7 szemcsefelületi mikroszerkezeti csoport jelent meg.
A Hármas-Körösben felteheten a hosszabb szállítás miatt csak egyféle csopor-

tot, a 14-est lehetett kimutatni.

Az 1., 2. és a 12. csoport mind a Marosban, mind pedig a Körösökben általá-

nosan elterjedt. Az 1. és 2. csoport a forrásterülethez közeli, kémiai, valamint
vízalatti mechanikai hatást alig ért szemcsékre jellemz. A 12. csoport az ás-

A Maros és a Körösök gránátszemcséinek szemcsefelületi mikroszerkezeti csoportok szerinti megoszlása a 300X-OS,
lOOOX-es és 3000X-es nagyítások alapján

The distribution of garnet grains of Maros and Körös rivers based on the microstructural surface features distinguished
by 300 X, 1000X and 3000 X magnification

I. táblázat — Table I.
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vány hasadási tulajdonságaival kapcsolatos, ezért kisebb- nagyobb mértékben
szinte minden szemcsén megjelent.
Az eddigi vizsgálatok alapján a 3., 5. és a 13. csoport sajátosságai csak a

Maros gránátjain figyelhetk meg. A többi szemcsefelületi mikroszerkezeti
csoportba tartozó forma a Körösökben is jelentkezett.

A 8. csoport egész szemcsefelületre történ kiterjedése csak a Sebes-Körösben
található meg.
Az egyes felületi mikroszerkezeti ,,építelemek”, amelyek a legjobban a

3000 X-es nagyítással tanulmányozhatók, ugyanazon forma különböz folyó-

ban történ megjelenésénél jelents méretbeli eltéréseket mutattak. A külön-
böz felületi mikroszerkezeti alapformáknak gránátszemcséken lév kiterjedése

tehát különböz mérték és méreteket mutató, és az alapformák kombináló-
dása sem azonos, mint ahogy arra már a bevezetben is rámutattunk.
A 3000 X-es nagyítással készült felvételek alapján például jól látható, hogy a

Sebes-Körös (VI. tábla 1.) 8. csoporthoz tartozó formáinak élhosszúsága közel
ötszöröse a Maros azonos típusáénak (V. tábla 3.). A Sebes-Körös 6. csoportjá-

nak méretei (IV. tábla 2.) pedig a Fehér-Körös hasonló felszíni bélyegeit múlják
fölül (IV. tábla 4.).

A Sebes-Körös 1 2. csoportba tartozó szemcséinél a barázdák szélessége közel
háromszor nagyobb a Fehér-Körös megfelel típusánál (VII. tábla 4., VIII.
tábla 1.).

Mindebbl arra következtethetünk, hogy a Sebes-Körös gránátjai ertelje-

sebb, vagy hosszabb ideje tartó kémiai és fizikai hatásnak voltak kitéve, mivel
a többi vizsgált folyó esetén is megtalálható felületi mikroszerkezeti alapformák
sokkal erteljesebben fejldtek ki.

A vizsgálati eredményeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Sebes-

Körös gránátszemcséi a legkorrodáltabbak, az egyes alapformák mérete, a
többi vizsgált szemcsén megfigyeltekét felülmúlja, a mállás eredményeként
néha már az úgynevezett csontvázformát is eléri (VI. tábla 2.).

A Hármas-Körös jól kerekített szemcséi viszonylag formaszegények, ki-

egyenlítettebb „simítottabb” felszín jellemz rájuk.

A Fehér-, Fekete- és Ketts-Körös gránátjainak felszíne a Maroséhoz ha-

sonlóan nagy formagazdagságot mutat.
Mindegyik vizsgált folyó gránátszemcséire jellemzk a nagy, kagylós törési

tömbök, a többé-kevésbé oldott, tompított élek, a hasadással kapcsolatos közel

párhuzamos formák és a felszínt borító finom kristálykiválások.

Az eddigi vizsgálatok szerint a 3,5 és 13-as formák, vagyis az egy szemcsén
jelentkez számos kisebb törési felület, a sima felszínen megjelen szabálytalan,

félhold vagy sokszög alakú oldási csatornák és üregek, és a kicsi, szabálytalanul

elhelyezked V alakú formák csak a Marosra, a 7, 9, 11 és a 14-es csoportok

vagyis az éleknél jelentkez lépcss felszín, az úgynevezett csontvázfelszín az

irányított kristálykiválás, és az összes él teljes legömbölyödése pedig csak a

Körösökre voltak jellemzk. -

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálati módszer az eddigi vizsgálatok

alapján a gránátok mállási folyamatának pontosabb megismerésére, valamint a

különböz folyók hordalékának elkülönítésére, tehát eredményesen felhaszn ál-

ható, és amennyiben a diagenetikus folyamatok és rétegvizek hatása a szemcse-

felületet csak részben alakította át, lehetség nyílhat a fenti vizsgálatok fúrási

anyagra történ kiterjesztésére, azaz a hordalékkúpok térbeli kiterjedésének

lehatárolására is.



Polgári: A Maros és Körös-hordalék gránátjainak . . . 149

Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. Tábla — Plate I.

1. Sebes-Körös, 1. csoport. Nagy, lépcss-kagylós törési felületek, éles, nem vagy alig

tompított élekkel, kristálykiválásokkal. N: 300 X
Sebes-Körös, Group I. Large graded-conchoidal fracture surfaces with sharp or liardly

truncated edges and crystal precipitations. M = 300 X.
2. Maros, 1. csoport. Szabálytalan alakú kristálykivélás a gránátszemcse felszínén. Mé-

rete kb. 0,3— 6,7 fim. N: 3000 X
Maros, Group 1. Irregular-shaped crystal precipitation at the surface of the garnet
grain. Its dimension is about 0.3— 6.7 /un. M = 3000 X.

3. Maros, 2. csoport. Relikt, nagy kagylós törési felületek az éleknél visszaoldódásos.

folyamatok eredményeként megfigyelhet tompulás, hullámfodros jelleg. N: 300 X-
Maros, Group 2. Relict large conchoidal fracture surfaces with truncation at the edges
produced by resolution processes; undulatory character. M = 300 X.

4. Maros, 2. csoport. Az éleknél kialakuló hullámfodros „gödrözött” felület, amely visz-

szaoldódásos folyamatok eredménye. N: 3000 X
Maros, Group 2. Undulatory „pitted” surface formed at the edges produced by re-

solution processes. M = 3000 X .

II. Tábla — Plate II.

1. Maros, 3. csoport. Számos kisebb törési felület, hasíték és éles forma. N: 300 X
Maros, Group 3. Numerous smaller fracture surfaces, cracks and sharp forms. M =
= 300 X

.

2. Fehér-Körös, 4. csoport. Erteljes, illetve hosszantartó kémiai folyamatok eredmé-
nyeként ersen korrodált visszaoldott szél szemcse. N: 300 X
Fehér-körös, Group 4. Strongly corroded grain with re-solved edge produced by intense

and long-lasting Chemical processes. M = 300 X.
3. Maros, 4. csoport. Gránátszemcse élénél található ersen oldott, hullámfodros, „göd-

rözött” felület. N: 3000 X
Maros, Group 4. Strongly solved, undularoty, „pitted” surface at the edge of the garnet
grain. M = 3000 X-

4. Maros, 4. csoport. Jelents kémiai hatásra utaló oldásos-kiválásos felszín. N: 3000 X
Maros, Group 4. Solution-precipitation surface relating to intense Chemical effects.

M = 3000 X

.

III. Tábla - Plate III.

1. Maros, 5. csoport. Sima felszín oldási csatornákkal és alaktalan, félhold vagy sokszög
irányítatlan oldási üregekkel és csatornákkal. N: 300

X

Maros, Group 5. Fiat surface with solution channels and amorphous, crescent or poly-
gon-shaped desoriented solution holes and channels. M = 300 X •

2. Maros, 5. csoport. Méret: 1 — 26 /un. A sima felületen lev oldási csatornák a bemélye-
déseket átmetszik. N: 1000 X
Maros, Group 5. Size: 1 — 26 fim. The solution channels lying on the surface intersect

the depressions. M = 1000 X .

3. Fekete-Körös, 6. csoport. Úgynevezett zsindelyszeren rétegzett, ékalakú, lépcszetes
kifejldés gránátszemcse felületén. N: 300 X
Fekete- Körös, Group 6. So-called shingle-like stratified wedge-shaped graded form at

the garnet surface. M = 300 X.
4. Fekete-Körös, 6. csoport. Zsindelyszeren rétegzett ékalakú lépcszetes kifejldés grá-

nátszemcs felszínén. N: 1000 X
Fekete-Körös, Group 6. Shingle-like stratified wedge-shaped graded form at tne gumót
surface. M = 1000 X

IV. Tábla — Plate IV.

1. Maros, 6. csoport. Zsindelyszer, ékalakú, lépcszetes kifejldés. N: 1000

X

Maros, Group 6. Shingle-like, wedge-shaped graded form. M = 1000 X.
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2. Sebes-Körös, 6. csoport. Az ékalakú formák mérete: szélesség kb. 3 fim, hosszúság kb.
8 fim. N: 3000 X
Sebes-Körös, Group 6. Size of the wedge-shaped forms: width cca 3 fim, length cca
8 fim. M = 3000 X •

3. Fehér-Körös, 6. csoport. Az ékalakú formák mérete: szélesség kb. 0,3— 0,67 fim,
hosszúság kb. 2— 3 fim, apikális szög 110°. N: 3000 X
Fehér-Körös, Group 6. Size of the wedge-shaped forms: width cca 0.3— 0.67 fim,
length cca 2— 3 fim, apical angle = 110°. M = 3000 X.

4. Fehér-Körös, 6. csoport. Az ékalakú formák mérete: szélesség kb. 0,67 fim, hosszúság
kb. 5 fim, apikális szög 110°. N: 3000 X
Fehér-Körös, Group 6. Size of the wedge-shaped forms: width cca 0.67 fim, length
cca 5 fim, apical angle = 110°. M = 3000 X

V. Tábla - Plate V.

1. Sebes-Körös, 7. csoport. Alig oldott törési élek és az éleknél jelentkez lépcss felület

jellemz. N: 300 X
Sebes-Körös, Group 7. Hardly solved fracture edges and characteristic graded surface
at the edges. M = 300 X

.

2. Sebes-Körös, 8. csoport. Az egész felületet beborító, irányítottan elhelyezked, négy-
szögletes, rombusz alakú bemetszdések. N: 300 X
Sebes-Körös, Group 8. Quadrangular rhombic cracks lying in definite orientation and
covering the whole surface. M = 300 X .

3. Maros, 8. csoport. Rombusz alakú bemetszdések, amelyeknek élhosszúsága kb. 0,67

fim. N: 3000 X
Maros, Group 8. Rhombic cracks with edge lengths of about 0.67 fim. M = 3000 X

.

4. Sebes-Körös, 8. csoport. Irányítottan elhelyezked, rombusz alakú bemetszdések.
N: 1000

X

Sebes-Körös, Group 8. Oriented rhombic cracks. M = 1000X.

VI. Tábla — Plate VI.

1. Sebes-Körös, 8. csoport. Rombusz alakú bemetszdések, amelyeknek élhosszúsága kb.

3 fim. A bemetszdések egyik éle az ásvány felületébe ersen behatol. N: 3000 X
Sebes-Körös, Group 8. Rhombic cracks with an edge length of about 3 fim. One of the

edges strongly penetrates the mineral surface. M = 3000 X •

2. Sebes-Körös, 9. csoport. Erteljes, illetve hosszan tartó kémiai hatások eredményeként
kialakult úgynevezett csontvázfelszín. N: 300 X
Sebes-Körös^ Group 9. So-called skeleton -surface generated by intense and long-last-

ing Chemical effects. M = 300 X •

3. Maros, 10. csoport. Az eredetileg egyenetlen felszínen kémiai kiválás, amely a felület

kisebb-nagyobb részét bevonva egyenletesebbé, az éleket csúcsokat pedig tompí-

tottabbá tette. N: 300 X
Maros, Group 10. At the originally uneven surface Chemical precipitation which cover-

ing more or less the surface flattened the surface and truncated the edges and apices.

M = 300 X .

4. Ketts-Körös, 10. csoport. A szemcse bizonyos részei az eolikus környezetre jellemz
kvarcszemcsék felületi sajátosságaihoz hasonló. N: 1000 X
Ketts-Körös, Group 10. Certain parts of the grain are similar to the quartz grains

characteristic of the eolian environment. M = 1000 X.

VII. Tábla — Plate VII.

1. Ketts-Körös, 11. csoport. A szemcsefelületen irányított kristálykiválás. N: 300

X

Ketts-Körös, Group 11. Oriented precipitation at the grain’s surface. M = 300 X

.

2. Fekete-Körös, 11. csoport. Irányított kiválás. N: 3000 X
Fekete-Körös, Group 11. Oriented precipitation. M = 3000 X.

3. Maros, 12. csoport. Gránátszemcse felületén egymással közel párhuzamos barázdák.

N: 300

X

Maros, Group 12. Nearly parallel grooves at the surface of the garnet grain. M = 300 X .
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4. Fehér-Körös, 12. csoport. Egymással közel párhuzamos, lépcszetesen clhelyezked
barázdák. A barázdák szélessége kb. I /im. N: 3000 X
Fehér Körös, Gioup 12. Nearly parallel grooves in graded arrangement, the width of

grooves is cca 1 fim. M = 3000 X

.

VIII. Tábla — Plate VIII.

1. Sebes-Körös, 12. csoport. Egymással közel párhuzamos barázdák amelyeknek a széles-

sége kb. 3 fim. N : 3000 X
Sebes-Körös, Group 12. Nearly parallel grooves of about 3 fim width. M = 3000 X.

2. Maros, 13. csoport. Félhold alakú mélyedések és néhány kicsi, szabálytalanul elhe-

lyezked V alakú — vízalatti mechanikai hatást tükröz forma. N: 300 X
Maros, Group 13. Crescent-shaped depressions and somé small irregularly arranged

V-shaped fonns reflecting subaquatic effects. M = 300 X.
3. Maros, 13. csoport. Szabálytalanul elhelyezked V alakú formák. N: 1000 X
Maros, Group 13. Irregularly' arranged V-shaped forms. M = 1000 X.

4. Hármas-Körös, 14. csoport. Az összes él teljes legömbölyödése és gödörkézett, oldott

és kristálykiválásos felszín, amelyen a nagy kagydós törési felületek maradványai
ismerhetk fel. N: 300 X
Hármas-Körös, Group 14. All the wedges are completely rounded and pitted, the sur-

face is solved with erystal precipitations on which large conchoidal fractures resp.

their reninants can be observed. M = 300 X

.
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Scaiining electron microscopic investigation of alluvial gamets
of the Maros and Körös rivers to designate their alluvial fans

M. Polgári

The hydrogeological researches cairied out in Southeast Hungary required to separate
the alluvial fans of the Maros and Körös rivers.

Fór this very reason the scanning electron microscopic investigation of the garnet
grains of 0.1— 0.2 mm of the rivers above was performed.

Based on surficial microstructural features the following fourteen groups were dis-
tinguished:

1. Large graded-conchoidal fracture surfaces with sharp or hardly truncated edges,
crystal precipitations and cracks.

2. Relict large conehoidal fracture surfaces, with truncation at the edges caused by
solution; midulatory, irregular and pitted surfaces.

3. Numerous smaller fracture surfaces, cracks, sharp forms, solution holes.
4. Grains with strongly corroded edges being disappeared during solution, small holes,

irregular pitted surfaces, holes, Chemical precipitations.

5. Evén surface with solution channels and irregular crescent or polygon-shaped des-
oriented solution holes which intersect each other.

6. In certain parts of the grains so-called shingle-like stratified wedge-shaped graded
forms which are bound to crystallographic directions.

7. Hardly-solved fracture edges, at the edges graded surface, somé holes and irregular
depressions, initial „pitted” character.

8. Rounded edges and oriented rhombic holes of different dimensions covering more
or less the surface.

9. Varied large graded-solved so-called skeleton surface.

10. Chemical precipitation, the edges and apices are truncated, the surface is smoothed.
11. Oriented crystal precipitation.

12. Nearly parallel grooves of graded arrangement and varied dimensions oriented
probably according to the cleavage directions.

13. Crescent -shaped depressions and somé small irregularly arranged V-shaped forms
generated by subaquatic mechanical effects.

14. All the edges are rounded, pitted, solved and the surface is full with crystal precipita-
tions.

Out of the groups enumerated above those of 1., 2 and 12 are characteristic of both
rivers, the groups 3, 5 and 13 are found only in the Maros, those of 7, 9, 11 and 14 only
in the Körös rivers.

The occasionally differing trace element composition as well as the different geo-
chemical affects during transportation may be responsible fór these differences.
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II. tábla - Plate II.
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IV. tábla — Plate IV.
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V. tábla — Plate V.
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VI. tábla - Plate VI.
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Pollenszelvények a medenceperemi pannonból

Miháltzné dr. Faragó Mária*

(5 ábrával)

Összefoglalás:,A három, egymástól nagy távolságra lev fúrás vizsgálata, a
közép-európai és Kelet -Ázsiából, ill. Eszak-Amerikából származó fafajok együttese alap-
ján a korát, az ökológiai dominanciaviszonyokból pedig a pannon-tóhoz viszonyított bio-

jácieseket állapította meg.
1. A Balaton-felvidéki 3,7 m-es folytonos szelvény a felspannon legfels folyóvízkö-

zeli, ezalatt a partközeli és ettl távolabbi erdflórát mutatott vegyeserd és ligeterd
összetétele alapján. A medencebelseji minták azonos szakaszán inkább állóvízi a pollen-
flóra.

2. A pesti síkság idsebb felspannonjában a hegyoldali és part szegély i vegetációt
jelz sporomorfák dominancia viszonyaiból partvonal ingadozásokra lehet következ-
tetni. Korrelálható a nagymélység medencei fúrások megfelel spektrumaival az egyeki
és kecskeméti nagyrfúrások többszáz méteres mélységeiben.

3. A bükkalji Csoznyatet fúrásmintái az alsópannon transzgressziós és regressziós
szakaszainak növényborítására világítanak rá. E vegetációkban a kissé sósvízi biofácies
az alga és halofita lágyszárú együttes jelentkezésében tapasztalható (1. ábra).

1. ábra. Helyszínrajz. Jelmagyarázat: 1. Vindornyaszölls- 2. Rákoskeresztúr- 3. Miskolc-Csoznyatet

Fig. 1. Layout. L e g e n d: 1. Vindornyaszölls, 2. Rákoskeresztúr, 3. Csoznyatet at Miskolc

1. Bevezetés

Fiatal medencéink komplex vizsgálata folyamán felvetdött a múltban is a
kérdés a peremi és medencebelseji neogén képzdmények kifejldésének külön-
bözségérl. A litofácies eltérései nagyrészt fizikai, tektonikai megokolások
alapján magyarázhatók. Ezek mindenképpen elsdlegesek voltak, késbb rea-
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gált rá az élvilág. A biofáciesekben, vagy azok eltolódott voltában jelentkez
különbségek földrajzi adottságokra — üledékgyjt tekn pereme és belseje
közötti különbségekre — vezethetk vissza.

A pollenflóra összetételében két szempont kerül eltérbe:
1. A korjelz fajok jelenléte, pannon esetében a kevés vezérfaj: Nyssa,

Liquidambar, Symplocos, Cyrillaceae egyes fajai mellett inkább az átfutok
Tsuga, Eucommia, Ilex, Myrica,Juglandaceae, Rutaceae egyes fajai szerepelnek.

2. A fajtok ökológiai összetétele az üledék fáciesviszonyát határozhatja meg,
amint késbb példákon látjuk.

Quartergeologusaink (HALAVÁTS-tól és SüMEGHY-tl (1955) kezdden)
szembetalálják magukat e ketts adottsággal, de ugyanígy a neogén kutatói is,

Bartha (1975), Jámbor Á.— Korpásxé Hódi Ál. (1972). A két terület üledék-
tani és fejldéstörténeti összehasonlítását Szónoky Ál. (1978) adja. Palinológiai
vizsgálataim általában alföldi nagyfúrások teljes rétegsorának finomszem
mintáin történtek (áIiháltzyé 1976, 1979). Évek folyamán medenceperemi
anyagom is adódott, részben szerzdéses, részben tervmunkában. Az alábbiak-
ban ezekbl ismertetek néhány értékelést.

2. A pollenszelvények értékelése

2.1. 1963-ban végeztem pollenanalizist a Tátika csoport bazalttakarójának
felszínén kialakult tzegtavak 3— 4 m-es tzeg, agyag, finomhomok anyagú
rétegein Jugovics L. kérésére. Ezek közül egy fúrás, a vindornyaszllsi, 34 db
mintája adott folyamatos pollenszelvényt (2. ábra) 44 és 403 szemcse közötti

fapollen-együttesekkel. A Balaton környéki pannon korbesorolását Bartha F.

összefoglalásaiban kapjuk (1971).

Az egész 3,8 m-es fúrásban faj- és egyedszámra egyaránt gazdag pollen-

anyagot kaptunk, ami nemcsak a dús vegetáció, de a jó fosszilizáció eredménye
is. A felszíni, holocén korban felhalmozódott tzeg, vízzáró közegként, reduk-
ciós folyamatot biztosított az alatta lév talajban leülepedett polleneknek és

biztosította épségben maradásukat.
A medenceperemi felszínközeiben történt üledékképzdés nem folytonos, így

a jelen szelvény sem a teljes koregymásutániságot adja, a felspliocén és a

pleisztocén — az üledékképzdés szünetelése vagy denudáció miatt — hiányzik.

A fúrás legalsó rétege 3,5— 3,8 m között zöldessárga agyagos homokban 76 %-
kai uralkodó mennyiség a Pinus silvestris típusú pollen és 10% körüli értékkel

egyéb fenyféle: P.haploxylon, Tsuga, Abies, Keteleeria. A vízközeli ligeterdt

jelz Alnus, Betula, Salix alárendelt szerep, méginkább a lomberdt képvisel
Quercus, Corylus, Acer. A regresszió els fázisában elretört a hegyoldali erd
vegetációja.

2,3 3,5 m-en belül 10 cm-enként vett minták pollenegyüttese eléggé egysé-

ges, viszont eltér a felette és alatta kapott pollenképektl. A tlevel marad-
ványban visszaesett a Pinus silvestris típusú pollen mennyisége, de sok a

harmadidszakra jellemz Pinus haploxylon pollennel értékelhet fenyféleség.

A lucfeny ebben a szakaszban éri el a legnagyobb kiterjedését 13%-os pollen

mennyiséggel. A humidabb igény Abies több mintában is jelentkezik. Csak-

nem folyamatos a Tsuga megjelenése, míg a Keteleeria, Sciadopitys, Podocarpus

csak szórványosan és 2% alatti értékkel szerepel. Folyamatos a Quercus jelen-
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VINDORNYASZÖLLS IV mez

2. ábra. Vindornyaszölls IV. mez pollenszelvénye. Jelmagyaráz at 1. Tzeg, 2. Agyagos iszap, 3. Agyagos
homok, 3. Finomhomok, 5. Durvaszem homok

Fig. 2. Palynologieal profilé of Vindornyaszölls IV. L e g e n d: 1. Peat, 2. Argillaceous silt, 3. Argillaeeous sand,
4. Fine sand, 5. Coarse sand

léte, de a maximuma is csak 10% körüli. A többi közép-európai lombosfa:
Fagus, Castanea, Carpinus, Ulmus, Tilia, Juglans 5—5% alatti értékkel vesz-

nek részt a lombhullató együttesben. Az Észak-Amerika, ill. Kelet-Ázsia terü-

letérl származó Carya, Pterocarya, Celtis, Ehus, az Araliaceae egyes fajai is

hozzájárultak a kevert lomerd vegetációképéhez. Az Északi-sark körül kiala-

kult arktotercier flóra a kelet-ázsiai — amerikai növényvilágnak ma is alkotó-

része, viszont Európában az eljegesedési folyamatok megritkították, egyes

nemzetségeit eltüntették. Jelenlétük így támpontot nyújthat a harmadidszak
és negyedkor közötti határ megvonásához. Mediterrán fajok az Ostrya, Pálmáé,
de egyik sem haladja meg az 1%-os elfordulást.
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A 2,06— 2,3 m-es agyagminták flóraegyüttesében a vízparti ligeterd elemei
a hegyoldali együttes mellett lényeges szerepek. Gyengébb kifejldést mutat a
lomberd, ami kisebb klímaromlásra vezethet vissza, fleg a fels két réteg
vetületében. Az agyag fölötti 6 cm-es rétegben durvahomok az üledékanyag,
ami a beltó fokozódó regressziójával maradhatott hátra. Pollentartalma alapján
a viszonylag hvösebb klíma áthúzódása abban is mutatkozik, hogy a meleg-
igény lombosok csak a mai mérsékeltövi fajokra szorítkoznak.
A 0,8— 2,0 m közötti rétegsor 10 cm-enként vizsgált mintáinak eléggé egy-

veret a pollenspektruma. Túlsúlyban lehetett a hegyoldali tlevel erd, de a
hideg-száraz éghajlatot igényl Pinus silvestris és Picea mellett az alacsonyabb
hegyoldalakon otthonos Abies és Tsuga részvétele polleneikkel bizonyított.

A lombosfa-állománv számottev lehetett, mégpedig sok tercier taxonnal.
Minden egyes rétegben megvan a Rhus pollenje, ezenkívül a Nyssa , Liqttulám-
bár

,
Juglans, Ostrya, Celtis és az Araliaceae egyes formáinak elfordulása a mai

lombosfa pollenek mellett, a mainál dúsabb, lombhullató erd jelenlétét bizo-

nyítják. A vízközeli biocönozis Alnus-h&n szegényebb, mint az elz rétegek

alapján következtethettük, a Betula állandó szereplése mellett kiegészül Carya,
Pterocarya, Myrica gyakori megjelenésével.

A 0,4— 0,8 m-bl származó négy minta közös jellemzje a ligeterd együttes-

ben az Alnus, Carya, Pterocarya teljes hiánya, ezzel szemben sok a Betula.

Az éghajlat hvösebbre fordulását tükrözi a Pinus silvestris állomány növeke-
dése, egyidben a lombosfa-együttes visszahúzódása egyed és fajszámban
egyaránt. Az általam vizsgált legfels 10 cm-es réteg nagy egyedszám mellett

fajszegény: Pinus, Picea, Batula, Salix pollent tartalmazott csupán. Ez a

pollenspektrum a posztglaciális feny-nyír szakasz típusos példája. Ide sorolá-

sát indokolttá teszi rétegtani helyzete is. A tzegképzdés tehát már a boreális

klímájú mogyoró fázisban megkezddött, amire azalföldi szikes tavak vizsgála-

tánál is több példát találtam (Miháltzjíé 1971).

A felspannóniai alemelet legfiatalabb tagját kaptuk itt, amiben a kialakuló

folyóvízrendszerek legalább úgy hatnak a növényborításra, mint a kiszáradó-

félben lév tó partvonulata. A folyamatos diagramban végig szerepl Bctula-

pollene is erre világít rá.

2.2. A pesti síkság térképez fúrásainak vizsgálatából a Rákoskeresztúr

néhány mintáját mutatom be (3. ábra).

A 3. fúrás 12,5 m-bl vett minta inkább montán ökológiát mutat. Uralkodó
a fenyerdre utaló pollen, de a között tekintélyes mennyiség a Pinus hap-

loxylon, Cédrus, Podocarpus, Keteleeria, Tsuga, Sciadopitys, amelyek már har-

madidszaki elemek. A lomberdt csak a Carpinus és a mediterrán Zclkova,

Celtis, cserjeszinten az Ericaceae pollen képviseli az egyedszámban sem gazdag

együttesben. Aljnövényzetként páfrány és korpafféle szerepel.

Teljesebb biztonsággal felspannóniai korúnak vehetjük maradványai alap-

ján a 16. fúrás 15,0 m-érl vett mintát. Polleneikkel jelentkezik az exotikus

fajokkal kevert tlevel együttes, emellett sokfajú a lombhullató erd is, ve-

gyes tölgyes kíséretében a szubtrópusi SymjAocos és Pálmáé egy-egy szemcsével.

Cserjénként az örökzöld Ilex. A vízparti ligeterd Alnus uralmú, de itt találjuk

a tercier Juglandaceae (Pterocarya, Carya) fajait is. A lágyszárúak egy része

vízben él, nagyobb része vízközeli, vagy az erd aljnövénve. Ehhez közelálló

biosztratigráfiai egységet jelez a 26. sz. fúrás 11,0 m-cn. A tlevel erd vissza-

szorult egy keveset, a lomberd még nagyobb fajgazdagsága a több harmad-

idszaki fapollenbl, Eucommia, Nyssa ,
Liquidambar, Reevesia fajra követkéz-
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4. ábra. Csoznyatet pollendiagramja

Fia• 4. Pollen diagram of Csoznyatet
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tetheten — származott. A partközeli ligeterd Alnus, Betula, Salix pollenje

mellett a Pterocarya tercier elemként szerepel. A vízben planktonalga és vízi

lágyszárú élt. Ez a minta is, mint az elz part közelséget jelez. Az édes és sós

vízben is megél Botryococcus mellett a partszegélyen eléggé nagy mennyiséggel
megjelen Chenopodiaceae, mint halofita növény, enyhén sós közeget feltételez

(von dér Brelie 1977). A 32. fúrás 15 in-es mélységében a parttól távolabbi,

inkább montán elemek túlsúlyát mutató flórát kaptunk 87,6 %-os fenyrészleg-
gel. Ersen csökkent a ligeterdt jelz fapollen-együttes, nem szerepelnek vízi-

vízközeli lágyszárúak sem. Ez a partszegélytl távolabbi borítás, nyilván a

felspannóniai alemelet regressziós fázisáról tanúskodik. A fent jelzett kétféle

ökológiájú polenflóra megfeleljével találkoztam alföldi mélyfúrások vizsgálata

folyamán, az egyeki fúrás 540— 630 m-e között, és a Kecskemét— 3. sz. fúrás

400— 530 m-ig terjed szakaszán (Miháltzné 1976, 1979.). A párhuzamosítást
az alemeleten belül lehetvé teszi a kzetszerkezeti vizsgálatok által igazolt

földtani felépítés is (Szónoky 1978).

2.3. A medenceperemi harmadik kutató-tér a bükkaljai csoznyateti agyag-
terület, amely mint cementipari nyersanyagbázis került sokoldalú megkutatás-
ra. Ezt a területet az alsópannóniai beltó borította, mint az ekkori képzdmé-
nyeket legnagyobb vastagságban harántoló XIII-2 jel, 102 m-re hatoló

súlyponti fúrás vizsgálatából is kitnik a következkben (4. ábra). A 30,8 m-
érl vett minta pollenegyüttese alapján a növényborítás uralkodóan a tlevel-
vel kevert-lomberd túlsúlyának (67,8%) mutatkozik, fleg közép-európai
fajokból összetett.

A ligeterd inkább égeres mint nyíres jelleg, de alárendelt szerep, ugyan-

úgy a lágyszárú is, egy fajra korlátozottan. A partszegélytl távolabbi flóra

kifejezését látjuk.

A 33,4 m-en kirajzolódó diagram élesen különbözik az elztl, mind mennyi-
ségi. mind minségi értelemben. Alacsony százalékú a tlevel fák pollenje a
lombhullató erdrészleghez viszonyítottan, ez utóbbiban a nedves térszíni erd
igen magas Vlmus-Juglans pollen %-kal igazolt. A ligeterd csaknem teljesen

égeres, mellette csupán fz volt elenyész mennyiségben. A lágyszáréi pollen-

együttesében a vízi— vízközeli fajok kíséretében megjelenChenopodiaceae pollen

Botryococcus alga-együttes, már a sós tóparti vegetációt jelezve fáciest adó, az

alsópannóniai alemeletre jellemzen. Az 56,7 m-es mintában a lignitcsíkos

iszapréteg pollentartalma inkább egy a parttól kissé távolabbi taxodium-láp és

környéke flóráját mutatja. 71,4 m-en a fenyvel kevert lombhullatóerd uralja

a flórát, de ott van a vízben él Nyssa faj is. A vízparti ligeterd Betula, Alnus
mellett, Pterocarya, és Carya harmadidszaki tagokkal is kibvült, lefzött, ki-

édesedett állóvízközeli flórát ábrázolva.

A XI-0 jel fúrás 20,0-m-ének pollentartalma alapján a tlevel rész túl-

súlyú a vegyes erdben. A ligeterd gazdag pollen hányadát csak két faj a nyír

és éger tölti ki. Harmadidszaki fafajok a Rhus, a szubtrópusi Symplocos és

Rutaceae egyes, inkább cserje fajai az ugyancsak cserjeszint Ericaceae-vaX.

Az Ovoidites ligneolus R. Pót. mikrofosszilia az állóvízben, ennek partján a
Gramineae, Polypodiaceae és Sphagnum élhettek.

A VIII-5 jelzés fúrás 43,8 m-rl vett mintájának pollenflórája partmenti
ökológiát igazol. A Taxodium tartalmú állóvízben Nyssa, partján kevés egyed-

számú, de sokfajú ligeterd tenyészett, amire az Alnus, Betula, Pterocarya,

Carya fapollenbl következtethetünk. A parttól távolabb mérsékelt kiterjedés-

ben tlevel, bükk és kevert tölgyeserd lehetett, Corylus, Ilex, Ericaceae, és
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KOR EMELET VINDORNYASZÖLLÖS RÁKOSKERESZTÚR CSOZNYATETO
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5. ábra. A fúrások kor- és ökológiai táblája. Jelmagyarázat: 1. Tlevel- 2. Lombhullató- 3. Ligeterd
4. Szárazföldi,- 5. Vízparti,- 6. Vízi lágyszárú 7. Alga

Fig. 5. Chronostratigrapbic and ecological tabulation of the boreholes. Légén d: 1. Coniferous, 2. Deciduous, 3.
Gallery forests, 4. Terrestrial, 5. Riparian, 6. Hydrophile herbaceous vegetation, 7. Algáé

Rutaceac cserjékkel a peremén. A lágyszárú növényzet inkább vízparti, vagy
legalább nedves talajt igényl. A Tytthodiscus tengeri mikrofosszilia. Rutaceac
pollent csak itt sikerült határoznom, amit Nagy L.-né a mecseki neogénbl írt

le (1969).

Alföldi alsópannóniai korú mintákat csak az algyi olajfúrások anyagából
vizsgáltam, az fleg mikrofosszilia anyagában más, néhány készítményem
zsúfolt volt a Hystrichosphaeridae formáival, mélyebb, nyugodtabb viz tele-

pülésre utalva.

A medenceperemi kifejldés kavargó szerkezete (Szónoky 1978), és a meden-
cebelseji nyugodtabb kialaktilási lehetség a rétegzési formákban is megnyilvá-
nul. egymástól merben eltér képet mutatva.

A táblázat (. ábra) vázlatosan szemlélteti a három partszegélvi terület

ökológiai egyezését és eltérését.
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Pollen profiles írom the basin marginal Pannonian

M. MiháÜz-Faragó

Three boreholes of considerable spacing were examined. The asseinblage of tree species

deriving írom Central Europe, Eastern Asia and North America in the pollen spectrum
enabled the author to determine the age of the enclosing sediment, while the ecological

abundances allowed her to identify the biofacies related to the Pannonian laké.

1. The 3.7 m of continuous section from the Balaton Highland showed an Upper
Pannonian tompost riverside forest flóra and a near-shore and farther onshore forest

vegetation based on the mixed forest and gallery forest pollen composition. The pollen

flóra recovered from the same depth interval of intra-basin samples is, fór the most part,

t hat of a lacustrine environment.
2. Abundance ratios of sporomorphs recovered from the older Upper Pannonian of

the Pest Piain and indicative of a mountain-side and littoral vegetation refer to oscilla-

tions of the shoreline. The results can be correlated with the corresponding spectra from
several hundred meters deep boreholes of at Egyek and Kecskemét in the centre
of the Pannonian basin.

3. Core samples from Csoznyatet in the Bükkalja (foot of the Bükk Mountains) area
have shed líght on the vegetations of the transgressional and regressional phases of the
Early Pannonian. That these vegetations represented a somewhat saline-water biofacies

is indicated by the presence of an algal and halophytous herbac-eous plánt assemblage
(Fig. 1).
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Széndioxid-elfordulások szénizotóp-arányának
idbeli változása egy heves gázkitörés

körzetében

Kecskés Árpád1
,
Cornides István1

, Petik P. Attila
2

(2 ábrával, 2 táblázattal)

Összefoglalás: A Kárpát medencei széndioxid-elfordulások szénizotóp-ada-
tainak felmérése során három forrás esetében ezek idbeli állandóságát is ellenriztük,
de a mérési hibahatárokat meghaladó eltéréseket nem észleltünk. Késbb azonban egy
heves C0 2

-gázkitörés körzetében a szénizotóp-összetétel lényeges változását tapasztal-

tuk. E jelenség azzal magyarázható, hogy a kérdéses területen az ásványvizekben két-
féle eredet széndioxid jut a felszínre s ezek keveredési aránya megváltozott.

Bevezetés

Mintegy tíz éve a szerzk egyike rendszeres izotóp-geokémiai vizsgálatot

indított az igen nagy gyakoriságú Kárpát-medencei széndioxid-elfordulások

eredetének kiderítésére. (Cornides 1970, 1971). Azóta mintegy 130 széndioxid-

ban gazdag ásvány vízforrásból történt mintavétel és a szénizotóp-arány meg-
határozása Magyarország északi felében és Szlovákia majdnem egész területén

(Cornides és Kecskés 1973, 1974).

A 13C értékek feltérképezésén kívül (ami lehetvé tette a széndioxid eredete

problémájának megközelítését az adott területen) az esetleges idbeli változást

is ellenriztük. Három egymástól földrajzilag távoles ásványvíz-forrásból egy
éven át havonta végzett mintavétel és a minták izotópelemzése alapján úgy
találtuk, hogy a 13C értékek a ±0,15%o mérési hibahatárt meghaladó mérték-
ben nem változtak, s így pl. évszakos változást sem lehetett kimutatni (Kecskés

1974).

A szénizotóp-arány idbeli változásának vizsgálatára új indítékot adott egy
heves gázkitörés Cerin közelében, a híres sliaci gyógyfürd körzetében, Közép-
Szlovákiában. A kitörés az adott területen végzett mélyfúrási tevékenység so-

rán következett be.

1 A Pedagógiai Kar Fizikai Tanszéke, Nitra, Szlovákia.
2 A Központi Bányászati Fejlesztési Intézet tömegspektrometriai laboratóriuma, Budapest.
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A kísérleti körülmények és módszerek

Az 1977-es év elején bekövetkezett gázkitörés közvetlen közelében 1973-ban
két ásványvíz-forrásból vettünk mintát szénizotóp-elemzésre, s ugyanakkor
egy, ill. három mintát Lukavica körzetéljen és a sliaci gyógyfürd területén.
A kérdéses terület térképét az 1 . ábrán láthatjuk, a mintavételi helyeket fekete
pontok jelzik.

To B Bystrica

7. ábra. A Cerín-SliaC terület a mintavételi pontokkal

Fig. 1. The Cerin-SliaC area and the sampling points

Minthogy a robbanásszer kitörés a fúróberendezést szétrombolta, minta-
vételre a közeli két forrásból csak akkor kerülhetett sor, amikor a gázkitörést

a fúrás eltömésével meg tudták fékezni. Összesen három mintát vettünk 1977-

ben s további egyet-egyet 1978-ban és 1979-ben. Mivel az els 1977-es minták-
ból a szénizotóp-összetétel megváltozására következtethettünk, a további
mintavételeket LukaVicára ts Sliacra is kiterjesztettük. Az összes mintát
BaC0 3 alakban vettük s ebbl a széndioxidot a szokásos módon foszforsavas

kezeléssel nyertük vissza. A C0 2 minták megkötése szilárd anyagban lehetvé
tette, hogy az azonos forrásból vett összes minták elkészítését és izotópelemzé-

sét együtt, azonos napon végezhessük el, beleértve az 1973-ból származó min-
tákat is. így egymáshoz viszonyítva a lehet legpontosabb értékeket határoz-

hattuk meg mindegyik csoporton belül: adataink tehát aránylag nagyon meg-
bízhatóan tükrözik mindegyik forrás <5

13C értékének idbeli változását.

Az izotópelemzéseket VARIAN MÁT M-86 tömegspektrométerrel végeztük
el. Az adatokat Craig szerint korrigálva (Craig 1957) a PDB standardhoz vi-

szonyítva adtuk meg.
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Az eredmények értelmezése

A mért adatokat az I. táblázatban foglaltuk össze. Azonnal látható a kevésbé
negatív értékek irányában idben bekövetkezett eltolódás, noha a á 13C értékek

növekedésére a gázkitörés helyétl távolabb es lukavicai és sliaci források

esetében késbb, jelents mértékben csak 1978-ban került sor.

A Cerín-Sliaé térségében mért 1 :,C %„ (PDB) értékek

Measured values in the Cerín-Sliaé area (in vs. PDB)
I. táblázat — Tahi e I,

Mintavétel
helye —

ideje i

Sliaé Lukavica
Medokys

Oerín

Stefanka Adam Lenkey Medokys Kráter

1973 - 5.6 —5,4 — 5,3 — 5,1 —3,1 —2,2
1977, Apr. — — — — — 2,5 —1,6

June. — 5,8 -5,0 — 5,2 — 5,8 -2,3 — 1,9

Aug. — 5,6 —5,0 — 5,0 — 5,6 —2,3 — 1,8
1978 — — 3,7 —3,2 -3,8 —1.8 —1,2
iy?9 —5,1 —4,2 - 3,6 — 2,0 —1,3

Minthogy az észlelt változások jelentsen meghaladják a hibahatárokat

|

( =h 0 , 1 5%0 ) és következetes trendet mutatnak, reális igény az eredmények értel-

mezése. A kiindulási pont az a tény, hogy az 1973-ban mért adatok két csoport-

ba oszthatók s ez kétféle széndioxid jelentkezésére utal ezen a területen:

az egyik elssorban Cerin, a másik Sliac forrásaiban jut a felszínre.

Az utóbbi, viszonylag könny széndioxid — 5,5%0 körüli 13C értékkel jelle-

mezhet, ez a sliaci források átlaga. A másik, viszonylag nehéz C0 2 esetében
— l,0%o-hez közel álló értéket tételezhetünk fel: ez a Cerínben eddig mért leg-

nagyobb érték. Az 1973-ban itt mért negatívabb értékeket a sliaci könnyebb
széndioxid hozzákeveredésével magyarázhatjuk. Ha kisebb mértékben is, a

lukavicai 1973-as adatot is keveredés eredményének tekinthetjük, itt a köny-
nvebb komponenst találva túlsúlyban lévnek. Végül a sliaci széndioxidot gya-
korlatilag „tiszta” könny komponensnek vehetjük.

A szénizotóp-összetétel felszínen észlelt eloszlása nyilvánvalóan a kétftle

széndioxid felszín alatti térbeli eloszlását tükrözi gázfázisban, ill. a talajvízben.

Így a gázkitörés után észlelt változásokat azzal a további feltevéssel magyaráz-
hatjuk, hogy a kitörés következtében megváltoztak a környez kzetek mecha-
nikai sajátságai, s így a víz-, ill. gáz-vezetképességi és a felszín alatti áramlási

viszonyok is. Ennek eredménye lehet a kétféle széndioxid új térbeli eloszlása.

A ceríni ú 13C értékek jelents növekedése, s a hasonló bár késleltetéssel be-

következett lukavicai változás, ennek az eloszlásnak a nehéz széndioxid javára

bekövetkezett eltolódására mutat, s ez kisebb-nagvobb mértékben a legtávo-

labb fekv sliaci források esetében is érvényesült.

A gázkitörés után bekövetkezett változások mértékére mennyiségi becslést is

végezhetünk. Feltételezve, hogy a nehéz s a könny széndioxid szénizotóp-

összetételét a — 1,2, ill. a — 5,5%0
13C értékek jellemzik, a mért izotóparányok-

ból kiszámíthatjuk mindegyik forrás esetére a kétféle széndioxid mennyiségi
arányát. A kapott adatokat az 1973-as és az 1979-es évre a II. táblázatban
adtuk meg, az eltolódást a nehéz széndioxid-tartalom javára a 2. ábra is szem-
lélteti.

6 *
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2. ábra. A százalékos nehéz, illetve könny CO,-tartalom változása 1973 és
1979 között

Fig. 2. Change of the percentage content of the heavy and light CO, between 1973 and 1979

A százalékos nehéz, ill. könny CO,-tartalom változása 1973 és 1979 között
Change of the percentage content of the heavy and light CO, between 1973 and 1979

II. táblázat — Table. II.

Slia Lukavica
Medokys

Ceríu

Stefanka Lenkey Medokys Kráter

nehéz heavv
CO, %
1973
1979

0

8

4

30
9

44
56

84

78

100

könny light

CO, %
1973 100 96 91 44 22
1979 92 70 56 16 0

Érdemes megemlítenünk, hogy ismertetett méréseinkkel olyan felszín alatti

folyamat kimutatása sikerült, melyet — az izotópgeokémiai módszerekkel már
rendszeresen vizsgált természeti folyamatoktól eltéren — idben, térben és

hatását tekintve is nagyságrendekkel kisebb jelentség emberi beavatkozás

hozott létre. A vizsgált széndioxid eredetét illeten megjegyezzük, hogy a vi-

szonylag könny CÜ 2 (ó
13C ~ 5,5%0 )

zömében a köpenybl, a nehezebb viszont

nagy részében karbonátos kzetekbl származónak tekinthet. Az utóbbi kom-
ponens azonban valószínleg nem mélységi (metamorfózis) eredet, hanem
aránylag felszín-közeli mészkzetek oldása útján kerül az ásványvizekbe.

Erre utal a ceríni források (különösen a kráter) nagy hidrokarbonáttartalma, s a
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felszínen megjelen mészkkibúvások. Ezért úgy gondoljuk, a felszín alatti

keveredést — s a keveredési és izotóparányok észlelt megváltozását is a
talajvíz helyi mozgásviszonyai határozzák meg.

A szerzk köszönettel tartoznak Matsuo Sadao professzornak, a kézirattal

kapcsolatos hasznos észrevételeiért.
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Temporal changes in the carbon isotope ratio of CO^
occurrencies in the environs of a heavy gas outburst

Árpád Kecskés 1
,
István Cornides2 and Attila P. Petik2

Abstract

Iii the course of an investigation carried out to map the variation of the <5
13C value of

C0 2 occurrencies in the Carpathian Basin, the variation with time was alsó checked in

three cases, bút no changes exceeding the error limit were detected. Later however, a
substantial variation of the carbon isotopic composition with tinié was found in an area
where a heavy gas outburst had been taking piacé. The interpretation was made on the
hasis of a change in the mixing ratio of two isotopiec'ly different carbon dioxides existing
in that area.

Introduction

Somé ten years ago a systematic isotope geochemical study was started by one of the
authors to elucidate the origin of the verj’ abundant carbon dioxide occurrences in the
Carpathian Basin (Cornides, 1970, 1971). Sinee then samples of about 130 C0 2

-rich

mineral water springs have been collected in the northern part of Hungary and in almost
all Slovakia, and the carbon isotope ratios measured (Cornides and Kecskés, 1973,

1974). Besides mappáig the geographical distribution of the Ó ,3C values (that had made
possible an approach to the problem of the origin of the carbon dioxide discharges in

the area in question) a possible variation with time was alsó checked. Monthly sampling
of three mineral springs of very different location throughout one year, and the consecu-
tive measurement of the <5

13C data have shown no substantial changes over the experi-
mental error limits of + 0.15%o , and in particular, no indication of a seasonal variation
could be detected (Kecskés, 1974).

A new initiative to trace temporal changes in the carbon isotope ratio of somé C0 2

occurrencies has been provided by a heavy gas outburst near Cerin, in the environs of
the famous hot spring spe Slia, Central-Slovakia. This resulted from deep boring activity
in that area.

Department of Physics. Pedagogical Faeulty, Nitra, O.u.aKia 1 and Laboratory of Mass Spectrometry, Central
Institute fór the Development of Mining, H-13C0 Budapest, P. 0. Box 115. Hungary. 2
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Experimentál

In the immediate vicinity of the deep boré through which the outburst was taking
piacé in earlv 1977, two mineral springs had been sampled in 1973. Samples had alsó
been collected at the same time in the neighbouring viliágé Lukavica, and three more in
Sliac. The area of sampling in shown in Fig. 1., with black dots indicating the sampling
sites.

Since the explosion-like outburst severly damaged the boré and could nt be controlled,
no sampling of the nearby springs was possible imtil the efforts to close the boré have
become successful. Altogether three samples were taken in 1977, and two more in 1978
and 1979, respectively. A simultaneous sampling was done in Lukav'ca and Sliac in each
c-ase except the first one in 1977. All samples were obtained in the form of BaC0 3 front
which CO, was released by phosphoric acid treatment in the usual way. The preservation
of the CO., samples in solid form has made it possible to carry out both sample chemistry
and isotope analysis of all samples of a givon source (including eveit that front 1973) toge-
ther on the same day. By this means we ntay have obtained, what are possibly the most
accurate values relatíve to each other within all groups: this ntakes our data reliably
reflect the temporal changes of the 13C value fór each spring.

The isotope analyses have been carried out by the use of a VARIAN MÁT M-86 mass
speetrometer. All data have been corrected according to Craig (1957) and referred to the
PDB standard.

Fesults and Discwssion

The complete set of the data measured is presented in Table I. An obvious tendency
of a change in time to less negative values can be perceived at first glancé, though the
increase of the <5

13C values was delayed up to 1978 in the case of the Lukavica and Sliac

springs, located more distantly frorn the piacé of the outburst

.

Since the changes found are well above the experimentál error limit s ( + 0. 1 5°;,,,) and
display a very consistent trend, an attempt to explain the results can be made. The
following interpretation is based on the data of 1973, that fali clearlv int two separate
groups of less negative and more negative values, respectively. They thereby suggest
the existence of two isotopieallv different kinds of carbon dioxide in this area, one of
which is found mainly in the springs of Cerín, while the other one is that of the Sliac

springs.

The latter kind of C0 2
is eliaracterized by a <5

13C value of about — 5,5%0 ,
the average

of the Sliac springs (relatively light C0 2 ). Fór the second kind we have tentatively assuin-

ed a value near to — 1 .0°(K) (relatively heavy C0 2 ),
i.e. about the highest value measured

in Cerín up to now. The more negative values found here itt 1973 can be explained by
the admixture of somé lithter C0 2 with the heavy one of Cerín. Though to a smaller

extent, the carbon dioxide at Lukavica in 1973 is alsó to be taken as a mixture in which
the lighter component was more prevalent. Finally, the C0 2 in Sliac could be regarded
as the almost pure light component.

Evidently, the carbon isotope distribution at the surface is reflecting the subsurface
spatial distribution of the presumed two kinds of carbon dioxide. On this basis the changes
of the <5

13C values experienced after the gas outburst can be explained by making just

one additional assumption, namely that the mechanical properties, including gas and
watcr conductivity, of the rocks and alsó the flow conditions in the environs of the deep
boré have changed owing to the gas outburst. This in tm might have changed the sub-

surface distribution of the two kinds of C0 2
described above.

The considerable increase of the <5
13C values of the Cerín springs, and a similar though

retarded one in Lukavica, obviously support the idea of redistribution in favour of the

heavy C0 2 , the effect of which alsó appeared more or less in the case of the farthest

Sliac springs.

A quantitative estimation of the changes that have been taking piacé after the gas

outburst can be made by calculating the relatíve amoimts of the two C0 2
components

of the carbon dioxide of each spring before and after the outburst. Tentatively accepting
— 1.2%o and — 5,5%o as the ó 13C values of the heavy and light component, respectively,

the measured carbon isotope ratios yield the percentage data fór the years 1973 and 1979

as given in Table 2. The sílift to higher heavy carbon contents is alsó visualized by Fig. 2.

It is to be pointed that in this investigation it was possible to studv a process initiated

by humán activity, inherently small-scale both in time and in effect, as compared with
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natural processes, vvhich are being successfully studied by isotope geochernieul inethoda
already far long tinié. As far the origin of the cárban dioxide, it is to be mantianed that
the relatively light C0 2 (<5

13C ~ 5,5%o) is most probably of mantlo origin, while the heavy
one is fór the most part derived from carbonate rocks, presumably by rock-water inter-

action taking piacé relativrely near to the surface, instead of metamorphism of deep-seated
carbonate matériái. This latter presumption is supported by the high bicarbonate con-
tent of the mineral waters in erín (especially in the „Kráter”) and by the limestone
outcrops from which the springs well up. Therefore, the subsurface mixing — and alsó

the changes in the mixing and isotope ratios — are thought to be controlled by the local

ground water movements.
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A tardi agyag alsó tengeri szintjének kora,

allodapikns mészkbetelepülések alapján

Varga Péter*

(3 táblával)

Összefoglalás: A BP KY-1 fúrás, tardi agyagba települt allodapikus mészk-
padokat harámolt. A mészk a Chapmania gassinensis Silvestri és a Nummulües fa-

bianii (Pbever) foraminifera fajok alapján priabonien korú. A közbezáró tardi anyag
viszont — a nannoplankton vizsgálatok szerint — az NP 22— 21 kronozónába sorolható,
amely a tardi agyag ún. alsó tengeri szintjének felel meg. Az allodapikus mészkpadok és
a közbezáró tardi agyag egyidejsége új kérdéseket fet fel az alsó tengeri szint korával
kapcsolatban. Az allodapikus mészktestek egyben batimetrikus becslést is adnak az alsó
tardi agyag képzdési mélységére.

A VITUKI Székházának udvarán telepített mélyfúrás (BP. KV-1) 300,0—
303,2 m között tardi agyagba települt vékony allodapikus mészkcsíkokat
harántolt. A mintavétel szakaszos megvétellel történt’

Az allodapikus mészk fogalmát elször Meischner (1964) definiálta. Az
allodapikus mészk olyan klasztos szövet mészktest, amely zagyárak útján
került a sekélytengeri képzdési környezetbl a medence mélyebb régióiba.

Egy allodapikus mészktest a következ bélyegek alapján ismerhet fel:

— A klasztos mészkpadok és a mélyebb vízi pebtes üledékek többször
váltogatják egymást. Az egyes padok horizontális elterjedése nagy, de válto-

zékonysága kicsi.

- Az egyes rétegeket tekintve, a legfontosabb sajátság a gradáció, vagyis a
klasztos szemcsék mérete alulról felfelé fokozatosan csökken. A réteg bázisán

nagyon jellemzk a zagyvár eróziós hatásával kapcsolatos ún. talpnyomok.
A fels határ nem éles, az átmeneti szakasz gyakran laminált. Ha ers volt az

áramlás, akkor a réteg felszínén hullámfodrok is elfordulhatnak. Az osztályo-

zottság egy rétegen belül alulról felfelé egyre jobb, s ez a megállapítás a fosszili-

ákra is érvényes.

Az allodapikus mészk biogén komponenseit általában bioklasztok és más
sekélyvízi bentosz organizmusok alkotják. Gyakoriak a riff biotópból származó
formák. Az egyes padok fels szintjeiben pelágikus szervezetek hozzákevereclése

sem ritka. A bentosz fosszíliák jól osztályozottak.

Az allodapikus mészk fogalmát fedi Wilson (1975) ,,mikrobreccsa vagy bio-

litoklasztos packstone” standard mikrofácies típusa is. Megállapításai — a
komponensekre vonatkozólag — a következk: A klasztos szemcsék koptatot-

tak! A kzet állhat egyids bioklasztokból és már megszilárdult litoklasztokból

egyaránt. A komponensek általában polimiktek, de lehetnek monomiktek is.

A litoklasztokat leggyakrabban kvarc, földpát és karbonáttörmelék alkotja.

• KLTE Földtani Tanszék.
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A BP. KV-1 fúrás allodapikus mészkövének vizsgálata

A fekéresszürke — a tardi agyagban oly gyakori tufazsinórokkal makrosz-
kóposán könnyen összetéveszthet — allodapikus mészkközbetelepülések
száma kb. 15, az egyes rétegek vastagsága igen változó. A legvékonyabbak
mindössze 1 — 2 milliméteresek, a legvastagabbak viszont elérik a 6-7 centi-

métert is. Az egyes közbetelepülések a tardi agyagon belül szabálytalanul

helyezkednek el. Érdekesség, hogy a rétegek vastagsága és a klasztos szemcsék
mérete között korreláció áll fenn. Ugyanis minél vastagabb egy réteg, annál
durvábbak a szemcsék, és fordítva. A vastagabb mészkpadokon már szabad
szemmel is jól felismerhet az allodapikus mészkfélék legfontosabb sajátsága a

gradáltság.

Vékonycsiszolatos mikro fácies vizsgálatok

A mikrofácies elemzésnél használt fogalmak és elnevezések Flügel (19781

összefoglaló munkájában találhatók. Az allodapikus mészk mikrofácies je-

gyeit, az egyik 3,2 cm vastag betelepülésbl készült 9 db vékonycsiszolaton
tanulmányoztam. Megállapításaimat a következkben foglalom össze. A klasz-

tos komponensek70 %-át a triász alaphegységbl származó extraklasztok alkot-

ják, 10% a terrigén eredet kvarc és kvarcit, a fennmaradó 20% pedig részben

bioklaszt, részben teljesen ép kis, illetve nagy foraminifera. A biogén komponen-
seket fleg vörös alga kiasztok, bryozoa töredékek, koptatott echinoidea váz-

elemek, Serpula csövek és kis és nagy foraminiferák alkotják. Vékonycsiszolat-

ban is kitnen megfigyelhet a gradáltság. Legalul jól láthatók a talpnyomok,
itt a szemcsék átlagos mérete 1,0 mm (max. 5,0 mm), középtájon 0,6 mm (max.

1,5) és legfelül 0,2 mm (max. 0,5 mm) itt az átmenet fokozatos a tardi agyag
felé.

Az extraklasztok jól koptatottak, eróziós, illetve abráziós folyamatok által

bizonyos szállítódás után jutottak az üledékgyjtbe. Érdekes jelenség, hogy a

kissé koptatott 0,2 mm0 víztiszta terrigén kvarcszemcsék mennyisége alulról

felfelé n, de méretük ugyanakkor változatlan. Általában érvényes, hogy a

klasztos komponensek osztályozottsági foka alulról felfelé javul. A kötanyag
általában pátitos, kisebb részt mikrites egyetlen csiszolatban pedig kovás.

A tardi agyag felé mind az alsó és mind a fels határ közelében gyakoriak a

szabálytalan piritfoltok.

Az allodapikus mészkbetelepiilések kora

A vékonycsiszolatokban jó megtartású, ép, viszonylag gazdag bentosz kis, és

nagy foraminifera együttes tanulmányozható. A fauna meghatározását

Kecskeméti Tibor volt szíves elvégezni:

Asterigerina sp.

Rotalia sp.

Linderina sp.

Sphaerogypsina globulus (Reuss)
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Chapmanina gassinensis Silvestri
Nummulites cf. chavannesi de la Harpe forma A
N. variolarius (Lamarck)
N. fabianii (Prever)

Az olyan fontos korjelz alakok, mint ^Chapmanina gassinensis Silvestri és-

a Nummulites fabianii (Prever) a fauna korát egyértelmen a felseocén pri-

boniai emeletében rögzítik. Érdekes, hogy a budai eocénre oly jellemz Disco-

cyclinák teljesen hiányoznak. A faunakép alapján az összlet leginkább — a
budai eocénnél kissé fiatalabb — a bükki eocén képzdményekkel párhuzamo-
sítható. A bükki felseocén rétegekben gyakoriak a Nummulites fabianii

(Prever) a Nummulites chavannesi de la Harpe, az Asterigerina rotula

(Kaufmann) és a Sphaerogypsina globulus (Reuss) bentosz foraminifera fajok

és innen írta le hazánkból elször a Chapmanina gassinensis Silvestri fajt V.

Zilahy L. (1967).

A Bp. KV-1 fúrás tardi agyagja

Az allodapikus mészkbetelepüléseket közbezáró tardi anyag egyveret
szürke, sötétszürke néhol növénymaradványos halpikkelyes nem laminites.

Nagymarosy András nannoplankton vizsgálatai szerint a tardi agyag formáci-

ón belül, az ún. alsó tengeri szintbe (Báldi T. 1979) sorolható és egyértelmen
az NP 21— 22 kronozónába tartozik.

Következtetések

Az allodapikus mészkfácies felismerése azért nagyon fontos, mert segítségé-

vel két merben eltér fácies kzettest egyidejségét bizonyíthatjuk. Az egy-
azon ükdékgyjtben keletkezett sekelytengeri törmelékes karbonátos rétegek

és a mélyebb vízi pelites üledékek egymás mellett közvetlenül tanulmányozha-
tók, fáciestl függ fauna együtteseik párhuzamosíthatók.
Ezek alapján felvetdik az a megoldás, hogy az NP21 — 22 kronozónát

vagy legalább is ennek alsó részét — a priabóniai emelet fels részébe helyezzük.
A tardi agyag képzdése tehát epizodikusán már a kési eocénben elkezddött
volna. Nem hagyható figyelmen kívül az a lehetség sem, hogy esetleg fels-

eocén korú gyengén konszolidálódott karbonátos üledék másodlagos áthalmo-
zódásáról van szó. Az allodapikus mészkpadok segítségével batimetrikus
becslést adhatunk a tardi agyag alsó tengeri szintjének keletkezési mélységére.

Bouma (1964) szerint a zagyárak megindulásához minimálisan 85 méter tenger-

mélység szükséges. Ezen adatok alapján a tardi agyag alsó tagozata biztos,

hogy a fenti mélység alatt keletkezett. Az slénytani adatok (Báldi T. 1979) —
a planktongazdagság, a Propeamussiumok jelenléte — is a tengeri szint batiális

eredetét bizonyítják.
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Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla — Plate I.

Allodapikus mészkbetelepülés a tardi agyagban (Bp. KV-1 3t>2,0 ml
Allodapic limestone intercalation int the Tárd Clay
fotó: Klinda Lajos

II. tábla — Plate II.

1— 3. Nummulites fabianii (Prever) forma A (34 x)
4. Nummulites variolarius (Lamarck) forma A (34 X )

6. Nummulites variolarius (Lamarck) forma A (26 X)
6. Nummulites variolarius (Lamarck) forma A (42 X )

III. tábla — Plate III.

1. Nummulites cl. rhavannesi De La Harpe forma A (42 X)
2. Ghapmanina gassinensis Silvestri (42 X )

3. Linderina sp. (42 X

)

4. Sphaerogypsina globulus (Reuss) (26 X)
5. Rotalia sp. (42 X )

6. Asterigerina sp. (42 X )
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The lower maríné member of the Tárd Clay:

Its age on the faunal evidence of allodapic limestone beds

P. Varga

Allodapic limestone beds belonging to the Tárd Clay Formádon have been found in

borehole Bp-Kv-1 (Budapest) in the interval from 300,0 to 303,2 m. Allodapic limestone
— by the definition of Meischxer (1964) — is a clastic limestone bed transported by
turbidity currents from nearshore-shallow maríné environments to deeper, bathyal regions
of the hasin. Allodapic beds of different thickness are deposited in the bathyal pelitic

sediments of the Tárd Clay, so they must be isochronous. One of their most important
features is gradation (i.e. deciease of partiele size from — bottoin to top of the bed).

Fifteen allodapic limestone layers of 1 to 70 mm thickness were found within the Tárd
Clay Formation in irregular intervals. The bed consist of well-rounded extraclasts originat-

ed from the Triassic basement (70%), terrigenous quartz and quartzite (10%) and mainly
foraminiferal bioclasts (20%). The latters consist of calcareous red algae, brvozoans, well-

romided echinoderm fraginents, serpulid tubes, small and large foraminifers. The size of
clastic particles decrease from 1 mm at the bottom of the layer to 0,2 mm at the top,

where the it passes int the clay without abrupt change.
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The foraminifers Chapmanina gassinensis Silvestri and Nummulites fabianii (Pre-
ver) indicate an Upper Eocéné, Priabonian age, fór the limestone beds.

The Tárd Clay vvhich contains the limestone beds is a grey, non-laminated rock with
plánt remains and fish-scales. According to the nannoplankton investigations of Nagy-
marosy A. it belongs ot the lovver marino member of the Tárd Clay Formation and is of
Lower Oligocene age (NP 22— 22 zone). The controversy between tee two age data of the
same rock formation raise the issue of considering the NP 22 — 22 nannoplankton zone,
at least ist lowest pást, as Upper Priabonian. The problem needs further investigations

as we cannot exclude the possibility of resedimentation of poorly Consolidated Priabonian
carbonate sediments. The allodapic limestone beds allow us to make an estimation of
water depth in the Tárd Clay sea. Bouma (1964) stated that at least 85 m depth is needed
fór the formation of turbudity currents. Palaeontological data summarized by Bárdi
(1979) (richness in plankton, presence of Propeamussium) indicate a bathyal depositional
environment fór the lovver maríné member of the Tárd Clay Formation.
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III- tábla — Plate III.



HÍREK

Értesítés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem slénytani Tanszéke 1982-ben ünnepli ala-

pításának századik évfordulóját. A centenáris ünnepségre 1982. augusztus 19-én,

déleltt kerül sor az slénytani Tanszéken (Budapest, VIII., Kun Béla tér 2.) az
TNTI1GEO budapesti szimpóziumának keretében. Minden érdekldt szeretettel vár a

I szervezbizottság.

Elhalálozások

Lucza Vihnos (Velence, 1932. január 1.

— Pécs, 1981. október 7.). Munkásszülk
gyermeke, egy a hét közül. Miután a csa-

lád 1940-ben Várpalotára költözött, a hat
í elemi elvégzése után gyerekfejjel állt

munkába. 1949-ben a bánya mhelyében
1 segédmunkás, utóbb a bányában csillés

lett. 1951-ben a bánya szakérettségi tan-

folyamra küldte Szombathelyre, 1952-ben
az Eötvös Loránd Tudományegyetem geo-
lógus hallgatója lett. 1956-ban itt kapott

ii geológusi oklevelet. Pécsbányán kezdte
meg hivatásának gyakorlását s mindvégig
a mecseki szénbányászat szolgálatában
maradt.

Szakmáját bensségesen szeret tagtár-

sunkat több kitüntetés érte: Bányászati

Szolgálati Érdemérem bronz (1972), majd
ezüst (1981) fokozata, a Földtani Kutatás
Kiváló Dolgozója (1977) és a „Kiváló
Munkáért” miniszteri kitüntetés (1981).

Elhunyt kollégánk kitnen faragott.

Ez a kedvtelése ifjúságának szórakozásá-
ból mvészetté terebélyesedett. Lakóhe-
lyének tágabb környezete fafaragóként
ismerte.
A hirtelen rátört betegség felesége, leá-

nya, unokája körébl ragadta el, két hét-

tel utolsó államvizsgája 25 éves jubileuma
után. A pécsi temetben a bányász teme-
tésen kollégáinak, barátainak népes serege
vett tle végs búcsút.

Pólai György

Vitális István szobránál*

Tisztelt Emlékülés!

Engedjék meg, lic y mindenekeltt há-
lás köszönetét mondjak az Országos Ma-

i gyár Bányászati és Kohászati Egyesület
helyi csoportja-, a Magyarhoni Földtani
Társulat és a Tatabányai Szénbányák ille-

tékeseinek ezért a megtisztel felkérésért,

amely Vitális István akadémikus, egye-
temi tanár, geológus születésének 110
éves évfordulója alkalmából tartandó em-
lékülés ünnepi megemlékez eladásra
vonatkozott

.

• Elhangzott 1981. szeptember :S-;ín Vitális István szob-
rának avatása alkalmából rendezett emlékülésen.

Ügy érzem, hogy bányász-geológus-
geofizikus-geológusmernök társadalmunk
jelenlevit és egészét az öröm, és a megbe-
csülés érzésébl fakadó jogos büszkeség
tölti el mai ünnepünk alkalmából: — a
már termel — új nagyegyházai bányaü-
zem területén, bizonyára Vitális István
számára is legemlékezetesebb, legsikeresebb
munkája színhelyén, legméltóbb helyen
és idpontban, a XXXI. Bányásznap al-

kalmából avathatjuk fel szaktudomá-
nyaink kimagasló egyéniségének emlékm-
vét.

Ünnep és kiemelked ünnep ez a mi
számunkra még akkor is, ha lassan bele-

növünk és megszokjuk mai szocialista tár-

7 Földtani Közlöny
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sadalmunk fokozódó intenzitású anyagi
értékteremtését, az anyagi- és szellemi

értékek, a történelmi múlt vállalását, vé-
delmét, elismerését és továbbépítését. Nem
válhatnak azonban hétköznapivá, meg-
szokottá a maihoz hasonló események,
mert természeti kincseink felfedezésének

és feltárásának eseményei a múltban gyö-
kereznek, a kezdeti felismeréstl a birtok-

bavételig emberöltk és generációk mun-
kája szükséges megismerésükhöz és min-
den idszaknak, minden újabb ismereti

tényeznek van a mához szóló üzenete,
jelentsége és (elnézést a vulgáris megfo-
galmazásért) pénzben kifejezhet haszna.
Hogy ne lenne egy több, mint fél évszá-

zadot kitölt életmnek, a szakma olyan
óriásának, kiemelked egyéniségének mint
Vitális Istvánnak a geológus-bányamér-
nök munka, a tudomány, az oktatás szá-

mára aktuális üzenete, konzekvenciája,
napjainkban valóra váltható szellemi ha-
gyatéka?

Vitális István életútját, életmvét,
kutatói-oktatói munkájának eredményeit,
emberi arcképét korábbi méltatói, a most
közreadott emlékfüzet szerzi, ünnepi ülé-

sünk hozzászólói nálam felkészültebben,

közvetlenebb élmények hatására, hivatot-
tabban méltatták, illetve fogják méltatni
Engedjék meg nekem, hogy a teljesség igénye
nélkül a hátramaradottak, a felnövekv
újabb generációk szemszögébl néhány
nekünk szóló, máig aktuális tényre, össze-

függésre — és ne tnjék iskolásnak a meg-
fogalmazás — tanulságra felhívjam figyel-

müket.
Kiindulásként Vitális István szakmai

végrendeletét szeretném idézni: 1947-b?n
a Magyarhoni Földtani Társulat Centená-
riumán, a Társulat akkori elnökeként ösz-

szegezte — maga is életútja végén 76
évesen — a magyar földtan aktuális fela-

datait és végs mondanivalóját, idézem:
„Meggyzdésem, hogy egyéni és nemzeti
boldogulásunk attól függ, hogy megszív-
leljük és követjük-e azt a figyelmeztetést

:

dolgozz többet és jobban!”
Lehet-e ennél maibban, aktuálisabban,

általános érvényén, akár a napi politika

szintjén is megfogalmazni legfontosabb
feladatainkat?

Hangozhat-e meggyzbben ez a fel-

szólítás mástól mint Vitális Istvántól, aki

ezt a felszólítást követte egész életén

keresztül? Aki egyéni boldogulásában min-
dent elért, a legmegtisztelbb elismeréseket

is. Aki egész életében érezhette volna azt

a megelégedettséget amit felfedezései nyo-
mán, a „nemzeti boldogulás” (a nemzeti
vagyon) érdekében végzett munkája után
joggal kiérdemelt. Aki egész életét tette a

földtani és bányászati tudományok oltá-

rára és ha utánaszámolunk: 50 munkás éve
alatt átlag 10 munkanaponként tett asz-
talra egy-egy jelentést, tanulmányt, esz-
mefuttatást.

Lehet ennél többet dolgozni?
O úgy látta, hogy lehet: meg is hatá-

rozta ugyanezen alkalommal négy legfon-
tosabb „megoldásra váró problémánkat”
idézem:
„1. a fosszilis szénhidrogének
2. a kitermelésre váró szénkészletek
3. az ártézi vizek
4. Dunántúl részletes földtani felvételé-

nek, illetleg új geológiai térképek kiadá-
sa.”

Mondhatjuk-e, hogy ezek a teendk ma,
34 év után nem aktuálisak?

Az azóta magas fejlettségi szintet elért

szénhidrogénkutatás és -termelés ellenére,

szénhidrogénbányászatunk máig sarkala-
tos problémája a kihozatali %; az olaj-

gáz-víz rendszer optimális egyensúlyban
tartása az olcsó kihozatal és szakszer
letermelés érdekében; a gázveszteségek
csökkentése.
A kitermelésre váró szénkészletekként

akkor általa felvázolt program: Dudar-, az
Esztergomvidéki terület — Kecskehegy-
Borókás után napjainkban érkezett csak
el a kiteljesedéshez: az általa felkutatott

Németegyháza-pusztai terület, az ünnep-
ségünk keretét adó Nagyegyházai Bánya-
üzem immár június óta termel, szenet ad.
A feladat azonban továbbra is aktuális:

újonnan felkutatott eocén barnakszén-
készletek, a mázai liász feketekszén, a
bükkaljai és toronyi lignitek bányászati
birtokbavétele ma is Vitális Istvánhoz
hasonló tudású és energiájú geológusok
munkáját, erfeszítéseit igényli, hogy, idéz-

zem Vitális Istvánt: ,,a nemzet elsrangú
gazdasági érdeke” azaz (saját kiegészíté-

sem) e vagyonok hasznosítása teljesüljön.

Artézi vizeink hasznosítása terén adós-
ságaink közismertek. Ismereteink fejl-

dése, a felhasználás menetközben megis-
mert technológiai, környezetvédelmi ne-
hézségei ma ezt a kérdést árnyaltabban
mutatják be mint a felszabadulást követ
években. A megoldás intenzitása is hul-

lámzó, de az akkori megállapítás alapigaz-

ságát az élet többszörösen aláhúzta: az
energiaválság egyre sürgetbbé teszi ezen
energiatartalékunk felhasználását is. Az
„ezer és ezer gyönyör szegfbimbót” kí-

náló mezgazdasági hasznosítás pedig az
alacsony henergiájú talajvizek duplafóliás

sátor alatti permetezéses felhasználása irá-

nyában halad.
Figyelemre méltó, hogy Vitális István

negyedikként megoldandó f feladatként

a Dunántúl földtani felvételét, térképeinek

kiadását jelölte meg. Ebben hatalmas tár-
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gyi ismeretén, a kszén, bauxit, mangán
és egyéb hasznosítható nyersanyagok to-

vábbi kutatási lehetségeinek ismeretén
túl az a meggyzdés vezette, hogy tudo-
mányos alapozottság nélkül, földtani, fa-

ciológiai, teleptani és regionális összefüg-

gések, felismerések hiányával; szerkezet és

mélyszerkezet hiányos ismeretével terhel-

ten minden kutatás alacsonyabb hatás-

fokkal hajtható csak végre. Részletes

indoklásában kifejtette a különböz vál-

lalkozások keretében végrehajtott felvé-

teli munkák egységesítésének szükségessé-
gét Soprontól a Dunáig és Gyrtl a Vil-

lányi -hegységig a teljes Dunántúl terüle-

tére.

Nagyszabású elképzelését máig sem tud-
tuk tökéletesen végrehajtani. A Mecsek, a
Bakony, a Dorogi-medence részletes fel-

vételének és kiadásának befejezésével;

az elttünk álló ötéves terv velencei, bala-

ton-felvidóki, kisalföldi felvételi program-
jának teljesítésével és a kimaradó területek
iparági segítséggel történ reambulálásával
reméljük e feladatot is Vitális István
emlékéhez méltóan befejezni.

*

Tisztelt Emlékülés!

E röviden vázolt, mának szóló, konkré-
tan megfogalmazott iránymutatása mel-
lett Vitális István életútja, munkássága,
eredményei számunkra további és nagyon
fontos, alapvet tanulságokkal szolgálnak.

Mai szóhasználattal élve. Vitális Ist-

ván a ,,hátrányos helyzet tanyai gyere-
kek” sorsából indulva járta végig tanulmá-
nyainak stációit, gyakran saját erejébl, a

szüli háztól mindig távol — nagyrészt
idegen környezetben — a gimnázium,
tudományegyetem, majd a selmeci önkép-
zés iskolájáig. Lehetetlen fel nem figyel-

nünk életének dönt mozzanataira: min-
dig tanárai indították el a további lépcs-
fokok felé; id. Lóczy Lajostól tanulhatott
földtudományt, Szabó Józseftl ásvány-
tant. Böckh Hugótól gyakorlati geológiát.
A szerencse is mellészegdött: olyan kö-
zegben élhetett már a budapesti egyete-
men. de különösen a selmeci Akadémián,
ahol ért és hozzáért tanároknak volt

szeme a tehetség felismeréséhez, a szorga-
lom többlet -munkával való jutalmazásá-
hoz. Véletlennek tekinthetjük-e, hogy
Böckh Hugó vezetése alatt három olyan
asszisztens dolgozott, vitatkozott, okta-
tott az Akadémián ez idben, mint Vitális
István, Papp Simon, Pávai Vajha Fe-
renc. Véletlen-e, hogy id. Lóczy Lajos már
Földtani Intézeti igazgatóként t, Va-
dász Elemért és id. Noszky Jent kérte

fel elsként grandiózus országos földtani

felvételi tervének végrehajtásához küls
munkatársként?
Mi tagadás, kora, a körülmények, ez a

szerencsétlen kor és a szerencsétlen körül-
mények is nagyban közrejátszottak Vitá-
lis István életútjának alakításához. A
milleneumi idk relatív fellendülése, az
ipari fejldést megalapozó nagy kutatások
munkáihoz sodorta; a nagy világégés utáni

új helyzet kényszerítette a fiskola ásvány-
tan-földtani tanszékének soproni újjáte-

remtésére és ugyanezen lendülettel a máso-
dik földtani tanszék, a „földtani-telepis-

merettani tanszék” megalapítására. A
trianoni ország megváltozott területe és a
háború utáni széninség késztette a lehet-

séges nyersanyagtartalékok felkutatására.
Úgyszólván minden nyersanyagra kiter-

jedt figyelme, de dönten a szénkészletek
kutatásával — feltárásával foglalkozott —
szakértként — elaprózottam Hogy mégis
az egész ország lássa munkájának hasznát,
szakérti tevékenységének lejárta után
els dolga volt a munkásságának csúcsát
jelent (maga által szerényen csak tan-
könyvnek tekintett) f mvét publikálni
1939-ben „Magyarország szénelfordulá-
sai ”-ról.

Ez a segíteniakarás, aktivitás vezette,

mikor a Magyarhoni Földtani Társulat
felszabadulás utáni els elnökségét elvál-

lalta az 1945— 1947-es ciklusra.

Munkásságában megpróbálta kutatói és

tanári tevékenységét szétválasztani. Ez neki
soha nem sikerült. Szerencsére, bár O maga
úgy érezte, hogy az élet ezt szétválasz-

totta: Magyarország szénelfordulásai c.

mvének elszavában írja, hogy szakért-
ként kötelessége a hallgatás, tanárként a
közlés. Ezt az ellenmondást kívánta els-
sorban feloldani ezzel a mvével, az már
személyiségébl, szellemi és szaktudomá-
nyi nagyságából eredt, hogy ezen egyszer
törekvésbl remekm született.

Munkássága jellemzi mindkét terüle-

ten: a saját megismerés elsdlegességének
fontossága, a szüntelen érdekldés a ter-

mészet jelenségei, összefüggései iránt. Soha
nem vált szk specialistává; az slénytan,
a rétegtan, a hegységszerkezet mellett az
összes nyersanyag és Magyarország összes
területének földtani problémájával foglal-

kozott. Jellemzje volt az értékelés-átér-

tékelés pontossága, a vitakészség és vita-

igény.
Jellemzi t a gyakori visszatérés egy-egv

területre vagy problémára.
Kivételes egyéniség volt : be tudta is-

merni fiaskóit, hibáit, tévedéseit, — még-
hozzá írásban !

Magam a Xógrád-Cserhát terület kuta-
tása során jártam nyomában, ott gyzd-
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hettem meg megfigyelései határtalan pon-
tosságáról, szigorúan zárt következtetései-
rl, teljesen világos és korát messze mege-
lz probléma-látásáról. Publikációiban
minden megfigyelését, minden értékelését

azonnal leírta, kitn stílusban, gyönyör
magyarsággá 1 ,

közértheten és ugyanak-
kor magas szaktudományi színvonalon.
Tudta, hogy a legkisebb eredmény is fon-

tos építkocka — amely késbb dönt le-

het egy épület fennállásában — netán
összeomlásában. Tudta, hogy magasabb
érték a leírt következtetés, tudta, hogy
ez az egyedüli út az eredmények elvitatha-

tatlanságához, a továbblépéshez.
Vitális István szakmai eredményeinek

méltatása külön eladóülést igényelne.
Engedje meg a tisztelt emlékülés, hogy a
mai napon egyetlen, most gyümölcsöz
eredményének tükrében hívjam fel figyel-

müket néhány tényre

:

1. A nagyegyházai területet Vitális
István 3 év alatt kutatta meg, ami az ak-
kori technika, az akkori tulajdonviszonyok
mellett figyelemre méltó gyorsaság! Tanul-
ságainak levonását engedjék meg, hogy a
hallgatóságra bízzam.

2. Ezt követen kereken 50 év telt el

a részletes kutatás megvalósításáig, és to-

vábbi évek a bánya kiépítéséig. Es Vitális
Istvánnak élete fogytáig, 21 éven át volt

meggyzdése, energiája a kérdés ismételt

felvetésére, egészen szakmai végakarata
kinyilatkoztatásáig.

3. Es végül — de nem utolsósorban:
eredményeit sem tudta felhasználni

egyéni érdemei elismertetésére; számára a
munka, az új és új feladatok voltak fonto-

sak: még akadémiai rendes tagságának
székfoglaló beszédére sem maradt ideje —
e mvét posztumusz módon Schréter
Zoltán mutatta be 1948-ban az Akadé-
mián.

Tisztelt Emlékülés!

Úgy hiszem, mai ünnepünk egyetlen ár-

nyéka, hogy Vitális István nem élhette
meg szénkutatásai égjük kiemelked ered-
ménjének beteljesülését.

Úgy érezzük azonban, legfbb öröme
mégis abban lenne, ha láthatná: tanít vá-

nyai vágj’ tanít vánj’ainak tanítvánj’ai kö-
zött most is akadtak, akik átvették isme-
reteit, szakmánkba vetett hitét, és akik
nála nem kevesebb munkával és erfeszí-
téssel be tudták fejezni az általa megkez-
dett munkát.

Számunkra, többiek számára pedig —
engedjék meg, hogj7 megfogalmazzam —
legfbb ert az ad, hogy remélhetjük: mun-
kánk eredménj-ei a generációs adatok, tu-

dás, tapasztalatok hosszú sorába szintén
rétegesen beépülnek, és idleges betemet-
dés után ismét felszínre kerülnek. Remél-
jük, hogj- mi is tovább tudjuk adni az
utánunk következ generációknak nj7ers-

anj'againkat, újabb ismereteinket, és azt
a hitet, ainelj7 feltétlenül szükséges a korai
felismerés és a nyersanyag birtokbavétele
közötti — még ma is évtizedes nagyság-
rend id áthidalásához. Nagy7 szégj'en len-

ne, ha a jelenben dolgozók csak haszon-
élvezi leimének mindazon, évtizedek alatt

akkumulálódott szellemi javaknak, óriási

anj'agi ráfordításoknak, melyeket el-
deink hagjtak ránk. Meggyzdésem azon-
ban, hogj7 szaktársadalmunk a múlt isme-
retében további erfeszítésekre, egj-re ered-

ményesebb munkára képes; kívánom, hogy
Vitális István élete, munkássága szolgál-

jon mindannjüunk eltt példaképül napi
termelési, kutatási, oktatási vágj7 más te-

rületen végzett munkánkban.

Jó szerencsét!

Hámor Géza

Kitüntetések

Dr. Fülöp Józsefet, Társulatunk tisz-

teleti tagját, a Bolgár Földtani Társulat —
a két ország közötti szakmai kapcsolatok
fejlesztése terén végzett eredménj7es mun-
kája elismeréseképpen — tiszteleti tagjává
választotta. Az errl szóló oklevelet az

ekiökség december 16-i ülésén nyújtották
át.

Dr. Alföldi László társelnöknek és

dr. Bogsch László tiszteleti tagunknak a
MTESZ-ben végzett eddigi eredménj7es

munkájukért a Szövetség Országos Elnök-
sége MTESZ-díjat adománjozott. A kitün-

tetést Fock Jen elvtárs, a MTESZ elnöke

adta át az 1981. október 3-i XIII. közgj -
lésen.

Tóka Jent, a Déldunántúli Területi

Szervezet elnökét, a közm

v

7eldés fejlesz-

tése terén végzett sikeres munkája elisme-

réseképen a mveldésügyi miniszter Ki-

váló Népmvel címmel tüntette ki.

Dr. Forbáth Lászlókét a Társulat

keretében végzett több évtizedes munkája
elismeréseképpen dr. Fülöp József, a Köz-
ponti Földtani Hivatal elnöke az 1981. de-

cember 16-i elnökségi ülésen Kiváló Mun-
káért kitüntetésben részesítette.
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A KBGA XII. Kongresszusának Magmás Szekciója

A magmás szekcióban a különböz nem-
zetek részvétele egyenltlen volt. Legna-
gyobb számú eladás — értheten — ro-

mán szerzktl hangzott el. Annyi, mint
az összes többi országból együttesen. El-
adásaink számával mindjárt mi magyarok
következtünk. A magyar eladásokat
nagy érdekldés kísérte és számos hozzá-
szólás követte. Utánunk következtek há-

rom eladással és aktív részvétellel a szlo-

vákok. Szovjet eladás mindössze kett,
volt. Egy-egy eladással szerepeltek a bol-

gárok és a jugoszlávok. Lengyel eladás
nem volt.

Az eladások a következ témák köré
csoportosühatók

:

1. Az ÉK-i és K-i Kárpátok, a Maros-
völgy mezozóos ofiolitos kzetei mint az
óceáni „spreading” származékai (Daxi-
lovics, Savti, Russo-Sandulescu).

2. Az óceáni záródás magmás fejldése:

a Kárpát-medence felszíni, felszín alatti

kifejldés köpeny származású andezit es,

kompressziós kéregeredet riolitos és ba-
zaltos vulkanitjai, tér- és idbeli kapcso-
latai (Daxilovics, Póka, Széky-Fux, —
Gyarmati, Konecny-Lexa) ritkaföldfém
ásványai (Pantó Gy.) és izotópos krono-
lógiája (Balogh-Pécskay).

3. A neogén vulkanizmushoz kapcsolódó
teléres és hintett ércesedések: Cibles

(Udobasa, Edei.stein et ah), a Gutin-
hegység E-i és Ny-i részének ércesedése
(Chitimt's), az Erdélyi Érchegység kisebb
Cu-porfiros telepei (Borcos-Barbaleac), a
Hargita sziderites-limonitos ércesedése (S.

Peltz— M. Peltz et al.), a szlovákiai érce-

sedések törvényszerségei (Rozlozsnik).
4. A geofizikai módszerek — elssorban

a mágneses és gravimetriai mérések — je-

lentsége az érctelepek kutatásában (T. P.
Ghititlescu et ah).

.5. A földtani fejldés és a plutonok je-

lenléte a kárpáti vulkáni hegységekben
mint a hidrotermális érctelep képzdés leg-

fontosabb faktorai (T. P. Ghitulescu).
6. A magmás fejldés alkálikzetei (oli-

gocén-pliocén) Macedóniában (Terzic) és

az erdélyi Ditrón (alsójura) (Zlncenzó).
7. A Jvis-Kárpátok szingenetikus (sztra-

tiform) pirít és epigenetikus antimonit te-

lepei (Cambel).
Az említett témák érdekesek, korsze-

rek voltak. Az eladások technikai kö-
rülményei kevésbbé voltak sikeresek.

A KBGA Magmás-Metamorf Bizottság
a hivatalos idbeosztásnak megfelelen két
alkalommal ülésezett. Elhangzottak az
egyes országok beszámolói a XI. és XII.
Kongresszus közti idszakról (1977— 81),

és a Bizottság együttes tevékenységérl.
A bukaresti Bizottsági ülés legfonto-

sabb tevékenysége az 1981— 85 évekre szó-

ló alábbi program megvitatása és elfoga-

dása volt.

1. A Kijevben bemutatott Metamorfit
térkép (1:1 000 000) magyarázójának mi-
elbbi kiadása.

2. A KBD terület Vulkanotektonikai
térképének (1:5 00000) elkészítése.

3. Ajánlatos az alpi fázis metamorfit -

jainak modern mineralógiai és petrográ-

fiai vizsgálata a KBD területen.

4.

Kívánatos az egyes országok ofiolitos

képzdményeinek további vizsgálata is.

Székyné Dr. Fux Vilma
bizottsági koordináló elnök

A KBGA XII. Kongresszusának Tektonikai szekciója

A KBGA Tektonikai Szekciójának bu-
karesti üléseire bejelentett 86, ill. a prog-
ramfüzetben meghirdetett 57 eladásból
51-et tartottak meg. A kivonat-kötetben
jelzett valamennyi eladásukkal csak a
románok (19) és a jugoszlávok (4) szere-

peltek; a csehszlovákok és a németek egy-
egy soronkívüli eladással tartották az el-
irányzatot (3, ill. 1). Legnagyobb mérv
a szovjet eladások lemorzsolódása volt

(33-ról 8-ra); de rögtön utánuk a magyarok
következtek (11-rl 6-ra). A bolgárok 10
eladásból 6-ot, a lengyelek 5-bl 4-et tar-

tottak meg. Xem jelentkeztek eladással a
KBGA legfiatalabb tagjai, az osztrákok.

Az elhangzott eladások a kárpát— bal-

káni terület és közvetlen környezete szá-

mos tektonikai kérdését érintették. Több-
ségük a kárpáti eltér (Podolia, Mzia), a
kárpáti elmélység, valamint a flisöv és

aljzata problémáival, a Keleti-Kárpátok
bels öveivel, a Déli-Kárpátok, a Balkán
hegység és Bulgária felépítésével vagy kap-
csolatával foglalkozott. Szó esett azonban
a Bels-kárpáti medencék, a Pienin szirt-

öv, a Bihar hegység, Észak- és Közép-
Dobrudzsa, st a Kaukázus szerkezetala-

kulásáról is. Többen az Alpok és a Kárpá-
tok öveinek összefüggéseit feszegették,

néhányan hazájuk kószülbben lev tek-
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tonikai térképét mutatták be. Hat-hét
értekezés kifejezetten lemeztektonikai ér-

telmezésre törekedett ugyan, de érezhet
volt, hogy a mindent átfogó, egységes kép
kialakítása még várat magára. így csak
néhány eladás emelkedett az átlag fölé.

Sajnos, az eladások technikai feltételeit a

vendéglátók nem tudták megfelelen bizto-
sítani. Az eladók zöme — a kivonat-kö-
tetben használt angol és orosz nyelvvel
szemben — franciául beszólt.

Balogh Kálmán

Nemzetközi Geokémiai és Kozmokémiai Asszociáció

Hírek a Víz-Kzet Kölcsönhatás Érdek-
ldési Csoport munkájáról.

1. Az Asszociáció irkutszki kongresszu-
sán (1981) új munkacsoport alakult ,,Ter-

modinamika a Föld- és Bolygótudományok-
ban'’ néven. Vezetje: Igor L. Hoda-
KOVszkij professzor, Vernadszkij Geoké-
miai Intézet, Moszkva. A Víz-Ivzet Köl-
csönhatás érdekldési csoportok közül
azoknak a tagjai, amelyek a termodina-
mikai témát érintik, automatikusan tagjai

lesznek az új munkacsoportnak is.

2. A Víz-Kzet Kölcsönhatás témakö-
rén belül új érdekldési esopo' b alakult

„Víz-Közet-Szerves Reakciók” néven. A
csoport különösen a kolaj, olajhomok,
olajpala és kszén vonatkozó problémái-
val kíván foglalkozni. Érdekldk közvet-
lenül a csoport vezetjéhez fordulhatnak
a következ címen: Dr. Jan A. Boon, Al-
berta Research Council, 11315— 87th
A venue, Edmonton, Alberta, Kanada,
T6G 2C2.

3.

A 4. Víz-Kzet Kölcsönhatás Kong-
resszust 1983. aug. 29. és szept. 8. között
tívbják Miszaszában (Japán).

\ fczián István

A Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció XII. Kongresszusának határozata

1981. szeptember 8— 13. között Buka-
restben a Kárpát-Balkán Földtani Asszo-
ciáció XII. Kongresszusát az RSzK Föld-
tani Minisztériuma és a Bukaresti Egye-
tem rendezte.
A Kongresszus eltt és után terepi tema-

tikus kirándulásokat szerveztek a Ivelet-

és Déli-Kárpátok különböz területeire.

A 10 szekcióban bemutatott eladások
és a kapcsolatos viták a Kárpát -Balkán
Földtani Asszociáció tagországaiban az
utóbbi években elért jelents földtani ku-
tatási eredményekrl adtak áttekintést.

A KBGA Tanácsa két ülést tartott,

amelyeken megvitatták a következ id-
szakban az Asszociáció eltt álló f felada-

tokat. A két kongresszus közti idszakban
elért eredmények részletes vizsgálata a
bizottságok és albizottságok keretében
történt, ezek dolgozták ki a következ 4
évre szóló munkaprogramot is.

A bizottságok határozataival megismer-
kedve és azokat jóváhagyva, valamint az
üléseken folytatott viták után a Kotigresz-

szus Tanácsa az alábbi határozatokat fo-

gadta el:

1. Jóváhagyja a Kárpát-Balkán Föld-
tani Asszociáció csatlakozását a Nemzet-
közi Földtudományi Unióhoz (IUGS).

2. A jugoszláv delegáció javaslatára jó-

váhagyja a KBGA keretében egv bizott-

ságnak, az Asványtelepek Bizottságának

létrehozását. Kérik a jugoszláv felet, hogy
a Tanács következ üléséig dolgozza ki e

bizottság munkaprogramját, valamint ja-

vaslatokat a saját és más bizottságok tevé-
kenységi területeinek viszonyáról. E tárgy-
ban konzultálni kell majd a résztvev or-

szágok nemzeti bizottságaival.

3. Egyes delegációk javaslatára át fog-

ják vizsgálni a különböz bizottságok fele-

ls-megbízatásainak elosztását a tagorszá-

gok között. Ezt a kérdést megvitatják a
Tanács következ ülésén is.

4. A Kárpát— Balkán Földtani Asszo-
ciáció Tanácsa 1982. els felében összeül

az 1— 3. sz. határozatok teljesítésére, vala-

mint a XIII. Kongresszus szervezésének
megvitatására. Ez utóbbi kérdéssel kap-
csolatban a Kongresszus kéri a lengyel fe-

let, egyezzen bele abba, hogy a KBGA
XIII. Kongresszusát 1985-ben az LNK-
ban rendezzék meg.

5. Hangsúlyozva a közös munkák jelen-

tségét a Kárpát— Balkán térség általános

kérdéseinek megoldásában, a Kongresszus
ajánlja az együttmködés fejlesztését az

Asszociáció bizottságai között, valamint
az Asszociáció és más nemzetközi szerve-

zeteket között, mindenekeltt az IUGS-sel
és az IGCP programokkal.

6. A KBGA XII. Kongresszusának részt-

vevi hálájukat fejezik ki az RSzK Föld-

tani Minisztériumának és a Nevelési és
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Oktatási Minisztériumnak a XII. Kong-
resszus rendezvényei jó megszervezéséért.

A delegációk vezeti:
Ausztria: Dr. P. Beck-Mannagetta
BNK: I. Kosztov akadémikus
MNK: Morvái G.
LNK: St. Wdowiaz prof.

RSzK: D. Rádulescu prof.

SzU: N. P. Szemenenko akadémikus
CsSzSzK: Dr. Oto Fusán

Jugoszlávia: P. Stefanovic akadémikus

Morvái Gusztáv

A Szedimentológiai Bizottság ülése

A KBGA kongresszus idtartama alatt

került sor -«*- Szedimentológiai Bizottság
ülésére is. Ez a korábban — más tagorszá-

gokban — megszokott két napos tárgyalás

és az 1 — 3 napos kirándulás helyett csak
kétszer egy órás tárgyalásból állt.

Az ülésen az alábbiak vettek részt:

Bulgáriából: Nacev I. K.
Csehszlovákiából: EliaS M.
Jugoszláviából: Grubi A.
Magyarországból : Bérczi I.

Hámor G.
Jámbor Á.

Lengyelországból: SL4CZKA A.
Romániából: Miháilescu N.

JIPA D.
Marinescu F.

Szovjetunióból: Afanasieva I. M.*
Lozyniak F.

Megállapodtunk, hogy a felskréta (3 db
egymilliós lépték térkép) és a paleogón
(6 db térkép) még egyes országok részérl
meglév hiányait mielbb, de legkésbb
1981. október 31-ig pótolják és a pótláso-

kat Slaczka A.-nak megküldik, hogy azt

1981. december 31-ig eljuttathassa a Ma-
gyar Állami Földtani Intézetbe, kiadás
céljából.

Elhatároztuk, hogy a magyar fél részé-

rl korábban kidolgozott jelkulcs alapján
elkészítjük az eggenburgi és ottnangi kép-
zdmények egymilliós sföldrajzi térképeit
1981. december 31-ig, a kárpáti, bádeni,
szarmata, alsópannóniai és felspannóniai
térképeket 1982. június 30-ig és összesítés

céljából megküldik a Magyar Állami Föld-
tani Intézetnek.

Elhatároztuk továbbá, hogy a Kar-
patidák flis és molassz kifejldései címmel
monográfiát készítenek a tagországok. Az
egyes országok szövegrészeit I. M. Afa-
NASiEVÁnak 1982. december 31-ig kell meg-
küldeni.

A csehszlovák fél javaslatot készít a
Kisalföldi-(Duna) medence kvarter üledé-
kei szedimentológiájáról készítend közös
munka (Csehszlovákia, Magyarország,
Ausztria?) tartalmáról.
A bolgár fél egyéb tárgyú (vulkano-

szedimentek feldolgozása stb.) javaslato-

kat szándékozik készíteni, s ezeket majd
— véleményezés céljából — megküldi a
tagországoknak

.

A bizottság elhatározta 1982-ben Ma-
gyarországon, 1983-ban Jugoszláviában,
1984-ben pedig Csehszlovákiában tartja

ülését.

Dr. Jámbor Áron

Izotópgeológiai Szekció

!

A KBGA kongresszuson a radiometri-
kus kormeghatározási eredményeket be-

mutató eladásokat — ilyen összesen 10
db volt — nagyon helytelenül külön szek-

cióban két eladássorozat keretében tar-

tották meg. Ezt mindenképpen a réteg-

tani szekcióhoz kellett volna tenni, annál
is inkább, mert a paleomágneses mérésekkel
foglalkozókat logikusan a rétegtani szek-
cióban mutatták be.

A kiírt 11 eladás közül 3 elmaradt. A
megtartott 8 közül négy magyar volt. Ba-

* Tkacsuk akadémikus tavasszal meghalt. Helyette
I. M. Afanasieva vette át a bizottság vezetését, a
KBGA Elnökség határozata alapján.

logh Kadosa számos szerztársával egy
eladást a kelet-magyarországi vulkáni-
tokról, két eladást pedig a neogén riolit-

tufák, illetve bazaltok koráról tartott, an-
gol nyelven.
A kelet-magyarországi vulkánitok túl-

nyomó része ilyen alapon az alsópannóniai
alemeletbe tartozik. A neogén riolittufák

és bazaltok több éves méréssorozata és a
mért kb. 200 minta alapján nem kisebb
eredmény született meg, mint a hazai neo-
gén képzdmények egyéb sztratigráfiai

módszerektl független nemzetközi korre-
lálási lehetségének kidolgozása.

KovÁCH Á. a mecseki alsópermi kvarc-
porfir koráról és rétegtani helyzetérl szá-
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molt be. Mérései a kvarcporfir alsópermi
korát bizonyították. Ez a földtani alapú
korábbi megállapítással egyez eredmény.
A többi eladás egy-egy ország (Cseh-

szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia)
egy-egy speciális képzdményével foglal-

kozott. Áttekint jelleg volt a román el-
adás, amely Erdély keleti részei neogén

vulkanitjai egy részének pliocén-kvarter
voltát bizonyította.
A méréseredmények alapján nyilván-

valóvá vált, hogy az ATOMKI mszere a
környez országokban használtaknál kb.
egy nagyságrenddel pontosabb adatokat
szolgáltat.

Dk. Jámbor Áron

A Szocialista Országok Tudományos Akadémiái Multilaterális Együttmködése
IX. Probléma Bizottság 3.3. Munkacsoportjának (A molassz képzdés tekto-

nikai viszonyai...) magyarországi ülése (Budapest, 1981. október 7 — 21.)

A Munkacsoport 1975-ben kezdte meg
mködését. Megalakulásakor tudományos
célkitzése a molasz képzdési folyama-
toknak a tektonikus mozgások rendszeré-
tl függ általános törvényszerségeinek
értelmezése volt. Ezen belül f feladatának
tekinti a geoszinklinális fejldés végétl
(a flis szedimentációból a molasszba tör-

tén átmenet) a táblaképzdés kezdetéig
terjed folyamatban végbemen molassz-
szedimentáció térbeli és idbeni helyzeté-
nek (anyagösszetétel, struktúra stb.) vizs-

gálatát, különös tekintettel a molassz -

képzdós idején végbemen tektonikai vál-

tozásokra (mint a mobilis kéregállapot
egyik kritériuma).
A kutatás alapjául a paleozóos és az

alpi orogének molassz szedimentációjának
összehasonlító elemzése szolgál, mely le-

hetvé teszi, hogy a különböz idtartamú
molasszok evolúcióját megállapíthassuk. A
vizsgálatok módot adnak a szedimentációs
folyamatok és a hasznosítható ásványi
nyersanyagok akkumulációi között fenn-
álló összefüggések tisztázására.

A fenti feladatok megoldására az elmúlt
években a bizottság munkarendje úgy ala-

kult, hogy minden évben valamelyik tag-

országban munkaértekezletet tartanak,
ahol ellenrzik az elz év munkateljesí-
téseit, helyszíni bejárásokkal rögzítik az
adott ország, a témához kapcsolódó föld-

tani kifejldéseinek helyzetét és egyeztetik
a következ év- feladatait.

A munkában résztvevk ez idáig meg-
ismerkedhettek Csehszlovákia, Német De-
mokratikus Köztársaság, Szovjetunió, Len-
gyelország, Románia molassz képzdmé-
nyeivel.

1981-ben Magyarország molassz kép-
zdményeinek bemutatására került sor. Az
MTA X. Föld- és Bányászati Tudományok

Osztálya a szervezési és lebonyolítási fel-

adattal a Magyar Állami Földtani Intéze-

tet bízta meg. Az Intézet a feladat meg-
oldását az arra hivatott intézeti, egyetemi
és ipari szakemberek bevonásával készí-

tette el és bonyolította le. Az ülésre Bu-
dapesten került sor.

Hazánk földtani felépítését, ezen belül

a különböz korú molassz képzdménye-
ket az eladásokon és a szk kör bizott-

sági ülések után 10 napos terepi tanul-

mányúton ismerhették meg a külföldi

szakemberek. Az eladások anyagát és a
terepi tanulmányút megállási pontjainak
részletes leírását magyar és angol nyelven
a MÁFI által kiadott „Földtani kirándu-
lások a magyarországi molassz területe-

ken” c. kirándulásvezet tartalmazza.
A Salgótarjánban tartott záróülésen a

résztvevk köszönetüket fejezték ki a szer-

vezésért és határozatot fogadtak el a jöv
feladatairól, melyek a következk:

1. Gyakorlatileg elkészült a mintegy 60
kifejezést tartalmazó értelmez szótár (né-

met és orosz nyelven, a címszavak angol,

francia, cseh, szlovák, lengyel, bolgár és

magyar nyelven is). További feladat ennek
korrigálása és kinyomtatása.

2. Tovább kell folytatni a litológiai-

tektonikai típusprofilok (mintegy 40 ké-

szült el) készítését.

3. Folytatni kell a készül tektogeneti-

kai térkép (1 000 000-os méretarányú) alap-

adatainak gyjtését és ábrázolását, meg
kell kezdeni a variszkuszi molassz szedi-

mentológiai atlaszának összeállítását.

4. A Munkacsoport következ ülését

1982. szeptember 26.—október 10. között

Szófiában tartja meg.

Hajdú Lajosáé
NME Miskolc
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A Régiónál Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Végrehajtó
Tanácsának ülése

(1981. szeptember 24 — 27, Hármaskút)

Az IUGS Kétegtani Bizottság (ICS)

Neogén Albizottsága (SNS) keretében m-
köd RCMNS 1958-ban történt megala-
kulása óta els ízben tartotta vezet tes-

tületének ülését Magyarországon . Az ülésre

Hármaskúton került sor, melyen a VT 26
tagja közül 16 vett részt. A részvételi

arány a napirendre került témák miatt az

átlagosnál nagyobb volt. Az ülések között
egy napon a résztvevk megismerkedhet-
tek az észak-magyarországi neogén három
reprezentatív^ szelvényével (Eger— Sám-
sonháza— Ipolytarnóc), valamint megte-
kintették a Selmeci Bányászati Akadémia
memlék könyvtárát Miskolcon.
A VT ülésének f napirendi pontja a

következ RCMNS kongresszus szakmai
szeivezési kérdései voltak. Ezenkívül dön-
tött azl athéni kongresszuson elhatáro-

zott interim-kollokviumok helyérl, ide-

jérl és témájáról, végül személyi változást

határozott el a VT vezetésében.
A három napos ülés után a VT az alábbi

határozatokat hozta:
— Az RCMNS soronkövetkez VIII.

kongresszusát 1985. szeptemberében Bu-
dapesten tartja meg. Idtartama 6— 7 nap
lesz kiegészítve egy f (8— 10 napos), átfogó
(Ny—K Európa neogénjének f vonásai)
és több kisebb, 1— 1 speciális témához kap-
csolódó (a magyarországi pannon képzd-
mények stb.) 1— 3 napos tanulmányi ki-

rándulással.
— A hazai neogén kutatás elismerése-

ként és a kongresszus sikeres lebonyolítása
érdekében dk. Hámor Gézát az RCMNS
alelnökévó választotta.
— A VT a kongresszus tudományos

céljait az alábbi témakörökre koncent-
rálja:

— A Mediterrán térség és a Paratethys
bio- és kronosztiatigráfiai skálájának
pontosítása; korreláció és kalibráció a
radiometrikus skálával.

— A neogén medencék evolúciós modell-
jei; a Mediterrán térség és a Paratethys
mint eset-történet.

— Ecosztratigráfia. Kölcsönös összefüg-
gések a geodinamika, a paleobiogeo-
gráfia és az skörnyezeti fejldés kö-
zött; a faima és flóra idbeli és térbeli

elterjedése.
— A neogén ásványi erforrások elterje-

dése idben és térben a Mediterrán ré-

gióban, a Paratethysben és ÉNy Euró-
pában.
— Az RCMNS vezetsége az alábbi

interim-kollokviumokat vette fel munka-
tervébe:
— 1982. június, Veszprém — Extenziós

medencék kialakulása;
1982. szeptember, Brno — Alsómiocén
kollokvium;
1982. október, Smolenice — IGCP 25.

project ülése;
— 1983. Montpellier — Non-marine

sztratigráfia;
— 1983. Firenze — Geodinamikai munka-

bizottság ülése
— 1983— 1984. Párizs— Utrecht — Plio-

cén skörnyezeti kollokvium.

Az 1985-ös RCMNS kongresszus sikeres
lebonyolítása érdekében 1982. január 12-én
megtartotta els, alakuló ülését a magyar
szervez bizottság. Az ülésen körvonala-
zódtak a szakmai, technikai szervezési fel-

adatok, melyek megoldására a szervez
bizottság a szakma minél szélesebb körét
mozgósítani kívánja. Ezért felhívással for-

dul a Magyarhoni Földtani Társulat min-
den tagjához, hogy a rendelkezésére álló

lehetségek maximális igénybevételével se-

gítse el a kongresszus, szaktársadalmunk
e kimagaslóan jelents tudományos ren-
dezvényének sikeres lebonyolítását.

dk. Halmai János

Perrodon, A.: Geodynamique petroliére

(Genése et répartition des gísements d’hyd-
rocarbones) Masson-Elf Aquitaine, 1980.

pp. 381.

A nagy alakú, 381 oldalból, 220 ábrá-
ból, 3 táblázatból, 4 táblából álló könyv
találó címe jól tükrözi tartalmát. Három
f fejezete:

— a medencék és az üledékképzdés me-
chanizmusa

— a szénhidrogéntelepek
— a szénhidrogénprovinciák mint eset-

történetek
Az 55 oldalra kiterjed els rész az üle-

dékes medencék szerkezeti típusainak is-

mertetésével, hidrodinamikai sajátosságai-

nak elemzésével foglalkozik. A ma már
klasszikusnak tekinthet kategóriák (kra-

ton területek árkos süllyedékei, kontinen-
tális táblák süllyedkéi, passzív' kontinens-
peremek medencéi, orogén medencék; in-

tramontán medencék; hegység eltéri süly-

lyedékek illetve juvenilis, intermedier és
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szenilis hidrodinamikájú medencék) rövid
jellemzése széleskör irodalmi áttekintés,

amely a kevésbé közismert — elssorban
francia nyelv — publikációkat is feldol-

gozza. Rövid áttekintés formájában a kü-
lönböz medenceterületek szedimentoló-
giájával és diagenetikus folyamataival is

találkozunk ebben a fejezetben — igaz

rangrejtve „ásvány átalakulások a me-
dencék süllyedése során” c. alatt.

A második rész 142 oldalnyi anyaga a
szénhidrogéntelepekre vonatkozó elmé-
leti ismereteket taglalja 4 f fejezetre

osztva. Az els a szénhidrogének kémiai
összetételét, a keletkezési folyamatok és az

elsdleges migráció lehetséges változatait

ismerteti. Tartalmilag és szerkezetét te-

kintve is a könyv egyik legsikerültebb

fejezete. Nem véletlenül, hiszen az utóbbi
évtized épp a szénhidrogén genezis és az

elsdleges migráció témakörében jelent

meg a legtöbb új publikáció, amelyek fel-

dolgozásával kialakult az a geokémiai értel-

mezési és gondolkodási iskola, amelynek
fbb következtetéseit a szerz is magáénak
vallja. A második fejezet a tárolókzet
— csapdakzet együttes kzettani-, tároló-

kapacitás — szedimentfácies viszonyaival

foglalkozik. A 23 oldalas terjedelembl
fakadó szkszavúság már-már az elna-

gyoltság benyomását kelti, elssorban az

olyan lényeges kérdések esetében, mint a
szedimentfáciesek diagenezise, a k-'
zetfizikai paraméterek kölcsönös kapcso-
lata, vagy a csapdakzetek zárásának k-
zetfizikai alapfeltételei.

A harmadik fejezetet a másodlagos—
harmadlagos migráció kérdéseinek szen-

teli. A tárgyszer ismertetés ugyan nem
tér ki a problémakör jelenleg is vitatott és

jelents felfogásbeli különbségekkel ter-

helt részeire (pl. belépési és kiszorítási

nyomás fogalmának elkülönítése), a kor-

szer kzettani-hidrodinamikai iskola fel-

fogásában valamennyi lényeges, a másod-
lagos migráció és csapdázódás során sze-

repet játszó összefüggést bemutatja.
A negyedik fejezet, a teleptípusok osz-

tályozása megint csak sajátos felfogást tük-

röz. Az antiklinális szerkezetek közé so-

rolja a vetvel és diszkordandiafelületekkel
rendelkezket, amelyek pedig esetenként

éppen a nem-antiklinális jelleg záródások

példái inkább. Szükségképp leszkül az
utóbbi csoport a rétegtani és litológiai csap-
dákra, ez utóbbin belül elkülönítve a ho-
mokkövek — elssorban a primér, a leüle-
pedési viszonyokból fakadó — és a karbo-
nátos tárolókzetek — elssorban szekun-
dér, diagenetikus okokra visszavezethet
— csapdáit. Végezetül itt tér ki a nem-flui-
dum állagú szénhidrogén akkumulációk
(bitiunenes homokkövek, olajpalák) föld-
tani sajátosságaira.

A könyv harmadik része a világ szén-
hidrogénprovinciáival foglalkozik. Az osz-
tályozás elveinek tisztázása (1. fejezet)

után példákkal (2. fejezet) illusztrálja a
korábban felállított medencetípusok szén-
hidrogénföldtani sajátosságait. (Az oro-
gén intermontán medencék példájaként a
Bécsi-medencét mutatja be). A világot
— megint csak sajátosan elegyítve a föld-

rajzi, politikai és földtani ismérveket — 9
provinciára osztva (Közel-Kelet, Szovjet-
unió, Északi-tenger, Észak-Amerika, Me-
xikóimból, Venezuela. Szahara, Niger delta,
JJIv-Azsia), nagyon jó lexikális összefog-
lalást ad a területek szénhidrogénföldta-
nának legfontosabb vonásairól. Mintegy
konklúzióként a könyv zárófejezete a szén-
hidrogénkutatás stratégiájával, filozófiá-

jának ismertetésével zárul, az észak-ame-
rikai kontinens (USA -f- Kanada) példá-
ján mutatva be az elmélet és a gyakorlat
egybevetésébl leszrhet tanulságokat. No
és végezetül nem maradhat el a világ jelen-

leg ismert és prognosztikus szénhidrogén
vagyonára vonatkozó irodalmi adatok fel-

sorolása, igen bölcsen megmaradva a tárgyi-

lagos stúdiumok síkján, nem szállva le erre

a sokszor taktikai jelleg szubjektív meg-
fontolásokkal tzdelt harcmezre.

Összefoglalva a rendkívül elegáns tipog-

ráfiájú könyv némely kifogásolható szer-

kesztési megoldástól (felesleges ismétlések)

eltekintve igen jó összefoglalása annak,
amit a 70-esjévek elméleti kutatásai és gya-
korlati eredményei a felszínre hoztak. Kü-
lön értéke, hagy a meglehetsen angol
centrikus szakirodalmat kiegészíti az új-

latin nyelveken illetve kisehb mértékben
a németül és oroszul megjelent publikációk
feldolgozásával.

de. Bérczi István
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ÉRTEKEZÉSEK
Földtani Közlöny, Bull. ol the Hungárián Oeol. Soc. (1982) 112. 197 — 207.

A mátrai eltolódás

Bállá Zoltán—Havas László*

(7 ábrával)

A Mátra hegység Ny-i és K-i része közti különbség mind a domborzati,

mind a földtani térképeken (Varga et al., 1975) szembeötl. A Nyugati -

Mátra gerince É, a Keleti-Mátráé D felé domborodik. A Keleti-Mátra É-i

lejtjén, mélyen a bádeni andezitösszlet fekvje alatti szintekben vitatott hely-

zet (rétegvulkán? szubvulkán? kürt?) andezittestek sora ismeretes (pl.

Somhegy, Csákányk), amelynek a Nyugati-Mátra É-i lejtjén nyoma sincs.

A két egység határán Czakó T. 1976-ban (szóbeli közlés) rfénykép-kiértéke-
léssel egy ÉK—DNy irányú határozott törést mutatott ki, amely a Párád és

Gyöngyösoroszi közötti völgyekkel esik egybe (1. ábra).

A törés mentén a gravitációs térkép (2. ábra) izovonalai mindkét oldalról

jól érzékelheten beöblösödnek. Mivel azonban a térképet 2,00 g/cm3 sr-
séggel számították, a hegységet alkotó andezitösszlet srsége pedig legalább

2,4 g/cm3
,
e jelenségben a domborzat hatása is benne van. Határozottan-

jelentkezik ugyanez a törés a légimágneses térképen (3. ábra), amely a Keleti-

Mátra területén még egyéb hasonló irányú töréseket is jelez. így tehát az ere
detileg rfényképen kimutatott törés nemcsak a domborzatban ismerhet fel,

hanem a rendelkezésre álló geofizikai anyagokban is.

Az rfénykép alapján megkíséreltük tisztázni a törés jellegét. Abból indul-

tunk ki, hogy egy Mátra-méret vulkáni hegység nagy valószínséggel egyetlen

(akár igen bonyolult felépítés) vulkánnak tekinthet, és hogy a vulkánok
gyakran mutatnak gyrs szerkezetet. Feltételeztük (Bállá, 1980), hogy a
Nyugati- és Keleti-Mátra egyazon gyrs szerkezet két tagja, amelyek a tár-

gyalt törés menti kb. 25— 30 km-es bal oldali eltolódással kerültek egymás
mellé (4. ábra). Mivel a Mátrára egyelre nem született olyan vulkántektonikai
rekonstrukció, amelybl a gyrs szerkezet valószersége megítélhet lenne

(Varga et al., 1975; Baksa et ah, 1981), az ellenrzésnek kézenfekv módjául
a földtani térképezés kínálkozott.

Azt a területet választottuk ki, ahol a törés a legtöbb jól definiálható mar-
ker-szintet harántolja: Mátraháza és Parádóhuta között, itt a meredek dom-
borzat alapján a feltártság is megfelelnek ígérkezett. A menetvonalakat a
meglev 1 : 10 000-es földtani térképek (Vidacs et al., 1962; Varga, 1966)

észlelési változatai alapján jelöltük ki, majd a helyszínen megtalált vagy befo-

gott kontaktusok mentén az észleléseket a természetes feltártság adta lehe-

tségek keretein belül teljessé tettük a feltételezett töréstl számítva mindkét
irányban 2— 3 km-re (a módszer ismertetését 1. Bállá Z. és Korpás L. (1980)

munkájában). Az így kapott földtani térképen (5. ábra) a törés egyértelmen

•Eladva a MFT Budapesti Területi Szervezetének 1981. március 25-i eladóülésén.

1 Földtani Közlöny
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4. ábra. Eltolódás a Mátra hegység miocén korú andezitvulkánjában. Jelmagyarázat: a) Landsat-100, E-1465-
09015, MSS 457 (1973. 10. 31) rfénykép égtájak szerint tájolt részlete, b) Szerkezeti értelmezési vázlat; 1. Az eredeti

vulkáni gyrs szerkezetet jelzó mai vízválasztó gerinc, 2. A Keleti-Mátra vízválasztó gerincének feltételezett eredeti

helyzete, 3. A gyrs vízválasztó gerinc erózió által megsemmisített szakasza, 4. Az eltolódás nyomvonala és a mozgás
iránya

Fig. 4. Wrench fault in the Miocéné andesite volcano of the Mátra Mountains. L e g e n d: a) Detail of Landsat-100,

E-1465-09015, MSS 457 (31. X. 1973) sateUite image oriented to the north, b) Sketch of tectonic interpretation; 1.

Present-day water-dividing ridge indicative of the original volcanic ringed structure, 2. Supposed original locatlon

of the water-dividing ridge of the eastern Mátra Mountains, 3. Part of the ringed watershed ridge lost to erosion, 4.

Track of the wrench fault and its direction of motion
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6. ó&ra. A mátrai eltolódás két szárnyának rétegsora. Jelmagyarázat: mint az 5. ábrán

.FÍ0 . ff. Profiles of the two walls of the Mátra wrench fault. Fór the 1 e g e n d : see Fig. 5

jelentkezett, igaz, megkettzdve. A két szárnya rétegoszlopai (6. ábra) egy-

mástól ersen különböznek bizonyultak .A különbségek lényege a következ:
1. Mind az alsó, mind a középs riolittufa vastagsága a törés K-i szárnyán

jóval nagyobb mint a Ny-in.

2. A középs riolittufa szintjében a K-i szárnyon ignimbritpadok, st riolit-

testek is elfordulnak, míg a Ny-i szárnyon csak tufa és tufit van.

3. Az alsó riolittufa alatti szintben a K-i szárnyon fleg homokk van, ritka

szintekben apró fekete liditkavicsokkal, viszont gyakori tufaszennyezéssel,

míg a Ny-i szárnyon a tufaszennyezés teljesen hiányzik, ezzel szemben vastag

konglomerátumpadok lépnek fel, nagy, uralkodóan fehér kvarcból álló ka-

vicsokkal.

Ezek az eltérések ugrásszeren jelentkeznek a törés mentén, ami önmagában
véve is csak eltolódással magyarázható.A vastagságkülönbségek alapján az ampli-
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tudót legalább 5— 10 km-re kell becsülnünk. Az eltolódás irányát a rétegsorok
különbözségének értelmezésével határozhatjuk meg. Az eltérések lényegét
abban látjuk, hogy a K-i szárny az alsóbádeni középs riolittufa vulkáni
centrumaihoz, a Ny-i pedig az eggenburgi-ottnangi üledékes összlet lepusztulá-

si területéhez volt közelebb a másikhoz viszonyítva. Regionális adatokból
ismeretes, hogy a riolitvulkáni centrumok a Mátrától DK-re, az üledék lepusz-

tulási területei pedig a Mátrától É-ra helyezkedtek el. Ennek alapján a Ny-i
szárny É-i, a K-i szárny pedig D-i származásúnak tekinthet, vagyis mai hely-

zetébe bal oldali eltolódással került . így tehát a földtani térképezés adatai a
törés helyét, valamint az eltolódás létét, amplitúdóját és irányát az rfény-
kép-kiértékeléssel összehangban határozzák meg.
A vizsgált összletek jelenleg kb. 5° D-i dlésben települnek. Ha ez a helyzet

az eltolódáskor már fennállt és az eltolódás vízszintes volt, minden 10 km
vízszintes amplitúdóra 1 km körüli látszólagos függleges amplitúdó jutna. A
megfigyelhet függleges amplitúdó azonban legfeljebb néhány száz m (a vas-

tagságeltérések miatt pontosabb meghatározása nem lehetséges). Ez arra mu-
tat, hogy az eltolódás a rétegzdési sík csapásával közel megegyez irányban
ment végbe. A mai dlt településnél ilyen egybeesés rendkívül kevéssé való-

szín, hiszen egymástól független tényezk hozzák létre a dlt települést és az

eltolódást. Sokkal valószínbbnek látszik, hogy az eltolódás akkor ment végbe,

amikor a rétegek még vízszintesen települtek, vagyis a mai dlt települést

létrehozó D-i lebillenés eltt (7. ábra). Ez esetben ugyanis az elmozdulás és a
rétegzdés irányának egybeesésére nem kell külön magyarázat. A D-i lebillenés

az Alföld besüllyedésével kapcsolatos és legkésbb az alsópannonban jött

létre. Ezzel az eltolódás korát a felsbádeni—szarmata
(
— alsópannon leg-

eleje?) intervallumra rögzíthetjük.

Az eltolódás eltti állapot rekonstrukciójához egyelre csak a vulkáni szer-

kezet adhat támpontot. A feltételezett gyr eredete sokféle lehet (erózió

által feltárt boltozat, beszakadásos kaldera, kalderaperemi heterogén vulkán-

gyr stb.) és speciális vizsgálat nélkül nem tisztázható. Ma mindenféleképpen

a „gyr” eróziós roncsait észleljük, mégpedig olyan roncsait, amelyeken az

erózió a lebillenés óta az eredeti ,,gyrközpont”-hoz képest ellentétes irányban
halad: a Nyugati-Mátrában kívülrl befelé, a Keleti-Mátrában belülrl kifelé,

így a mai vízválasztó gerincek alapján az „illesztés” mindenképpen bizony-

talan. Feltehet azonban, hogy az ebbl származó hiba a teljes amplitúdó
20%-át (4—6 km) nem haladja meg. Az ezekkel a feltevésekkel végzett re-

konstrukcióból az alábbi következtetések vonhatók le:

1. A kelet-mátrai mély helyzet andezittestek (Somhegy, Csákányk stb.)

a Mátra mai É-i lejtjén az eredeti miocén vulkáni centrumhoz legközelebb

es képzdmények. így szubvulkáni eredetük meglehetsen valószín, bár

csak a helyzet alapján rétegvulkáni eredetük sem zárható ki.

2. A recski eocén andezit-egység az eltolódás eltt a mai Gyöngyösoroszitól
D-re helyezkedett el, a miocén vulkáni centrumterület közelében. így Recsken
miocén szubvulkáni intruziók (telérek stb.) jelenléte lehetséges.

3. Az eltolódás két szárnyának összleteiben fáciesugrás várható. Az oligocén-

miocén képzdmények fáciesképe alapján esetleg pontosítható lenne az eltoló-

dás amplitúdója.

A mátrai eltolódás kimutatása arra késztet, hogy alapjaiban változtassuk

meg a fiatal miocén tektonikáról kialakított képet, amelyben eddig csak kis

amplitúdójú függleges tömbmozgással számoltak. Többtíz km-es amplitúdójú
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kb. szarmata korú vízszintes eltolódás létezése arra mutat, hogy a fiatal miocén
tektonika sokkal mozgalmasabb volt, mint azt általában vélik. Ezt a Bakony
hegység tektonikájának legújabb értelmezése (Mészáros, 1980) világosan bi-

zonyítja. Valószínleg csak id és összehangolt munka kérdése, hogy hasonló
jelleg fiatal nagy amplitúdójú eltolódásokat az ország más vidékeirl is meg-
ismerjünk.

Irodalom — References

Baksa, Cs., Csellag, J., Földessy, J., Zelenka, T. (1981): A hypothesis about the Tertiary volcanic activities of the
Mátra Mountains, NE-Hungary. Acta Geol., 24, 3—4 (in press)

Bállá Z. (1980): A neogén vulkánitok jelentsége és problematikája a Kárpáti régió geodinamikai rekonstrukciójában.
Geofiz. Közi., 26, 34— 40.

Bállá Z., Korpás L. (1980): A Dunazúg hegységi vulkánitok térképezésének módszertani kérdései. Földt. Int. Évi jel.

1978-ról, 233-238.
MÉSZÁROS J. (1980): Szerkezetföldtani vizsgálatok a bauxitkutatás szolgálatában. Földt. Kút., 23, 4, 9— 12.

Szalay I., Szabóné Pintér A., VER L., Erkel A. (1971): összefoglaló jelentés a Reesken és környékén végzett geofi-

zikai kutatásokról. Kézirat, Geofiz. Int. Adattár.
Varga GY. (1966): A Mátra hegység földtani térképe, 10 000-es sorozat. Parádhuta, észlelési térkép.
Varga Gy., Csellagné Teplánszky E., Félegyházi Zs. (1975): A Mátra hegység földtana. Földt. Int. Évk., 57, 1,

9-408.
Vidacs A., Csillagné Teplánszky E., Varga Gy. (1962): Magyarország földtani térképe, 10 000-es sorozat, L-

34-4-B-d-2Paradsasvar, észlelési térkép.

The Mátra wrenc-h fault

Z. Bállá and L. Havas

Based on satellite images, a distinct, NE—SW trending fault can be supposed on the
boundarv between the west and east parts of the Mátra Mountains, a feature well observ-
able on geomorphological (Fig. 1), gravimetric (Fig. 2) and aerial magnetometric maps
(Fig. 3) alike. The western and eastern Mátra Mountains are suggested (Bállá 1980)
to represent two members of one and the sanie Lover to Middle Badenian ring-like vol-

canic structure t hat had been brought int juxtaposition as a result of 25 to 30 km of left-

lateral motion along the fault in question (Fig. 4).

To check this hypothesis the authors mapped the area, where the fault traverses the
greatest number of marker horizons and where the degree of exposure is satisfactory.

In a doubled form though, the geological map has reflected the fault quite distinctly

(Fig. 5). The columnar sections of the two walls (Fig. ö) liave proved to differ markedly
from each other. The differences consist essentially of the following:

1. Both the Lower and the Middle Rhyolite Tuff shows greater thickness on the eastern

wall, being less thick on the western one.

2. The Middle Rhyolite Tuff horizon contains ignimbrite beds on the eastern wall,

and even rhyolite bodies occur there, while only tuffs and tuffites occur on the western one.

3. The horizon below the Lower Rhyolite Tuff on the eastern wall includes mainly
sandstone, with tiny black lydite pebbles in rare levels and with frequent tuff contamina-
tion, whilst on the western wall this is completely absent and, instead, thick congloinerate

beds with predoininantly white quartz pebbles appear there.

The authors believe the essence of the dissimilarities to be the fact that the eastern

wall lav closer to the rhyolite volcanic centres, while the western one did so to the source

area of sedimentary matériái, i.e. that the western wall appears to have derived from
the north, while the eastern one from the south. Consequently, the present situation was
brought about by a left-lateral slip, in harmony[ with the results of interpretation of

satellite images.
The complexes now show a southward dip of approximately 5°. That the movement

took piacé when the layers still were in a horizontal position (Fig. 7) appears to be quite

probable. The southward tilting responsible fór the present-day dip is due to the subsidence
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of the Great Hungárián Piáin basin. Thus the wrench fault movement can be dated as
corresponding to the Laté Badenian to Sarmatian (earliest Pannonian?) span of time.

The discovory of the Mátra wrench fault compels the authors to change radically the
ideas on the Laté Miocéné tectonics in which only a low-amplitude vertical block-faulting
has been reckoned with. The existence of a wrench fault of approximately Sarmatian
age and of a separation of tens of kilometres in amplitúdó suggests the Laté Miocéné
tectonic history to have been mucii more dynamic than is usually believed. It appears to
be merely a question of time to discover similar young wrench faultsof high amplitudeof
separation in other regions of the Pannonian basin as well.
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A Mecsekalja árok neogén és

képzdményeirl*
paleogén

Wéber Béla**

(16 ábrával, 8 táblázattal, 3 táblával)

összefoglalás: A Mecsekalja árok Ny-i felében mélyült szerkezetkutató fúrás 4 8,5 m pleisztocén után a

neogént képvisel tengeri felsöpannon, csökkentsósvízi-szárazföldi alsópannon (48,5—582,8 m) folyóvízi középs-, és

alsómiocén rétegek (582,8—662,1—747,0 m) alatt plaeogén rétegeket is feltárt (747,0—1124,75 m). Ez utóbbiakon belül

a vékony bamakószéntelepet is magukba foglaló kezd rétegek, spóra és pollen vizsgálatok, valamint üledékföldtan!
adatok alapján, a felseocénbe tartoznak (1040,0—1124,75 m). A szárazföldi föfácies, fleg oxidált állapotú, nagyobb
részben pelites paleogén rétegek a fúrás helyén prekambriumi

!

gránátos, straurolltos, turmalinos biotit-muszkovit
csillámpalából álló kristályos alapbegységre települnek, amelyben a fúrás 1124,75 m-töl az 1172,0 m-es talpmélységig
haladt. Szerz mind a neogénre, mind a paleogénre vonatkozó adatokat rétegtani, szerkezeti és fejldésmeneti szem-
pontból értelmezi, vázlatosan felmérve az új felismerésekbl következ hasznosanyag kutatási lehetségeket is.

Bevezetés

A Mecsekalja árok területének kutatására, Szentlrinc községtl D-re a Mecseki Érc-
bányászati Vállalat 1978-ban szerkezetkutató fúrást (XII. sz.) mélyített (1. ábra).

A fúrás nem harántolta az ott feltételezett triász-perm rétegeket, de a fedhegységi
képzdményekre vonatkozóan alapveten új földtani felismerések forrása lett. Ezek kö-
zül a legjelentsebb a paleogén rétegek megismerése, amelyekkel DK-Dunántúl földtani
történetének újabb részlete tárult fel és vált anyagában is vizsgálhatóvá. A neogénre
vonatkozó új adatok is fontosak, mert részben indokolják, részben megkönnyítik a Me-
csekalja árok további kutatásának tervezését K-i és Ny-i irányban egyaránt.

1. ábra. Térképrészlet a XII. szerkezeti fúrás helyével

Fig. 1. Detail of a map showing the location of scientifie borehole XII

'Eladva a MET Déldunántúli Területi Szervezete 1980. március 20-i szakülésén
'Mecseki Ércbányászati Vállalat, Pécs, 7633
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2. ábra. A XII. szerkezeti fúrás vázlatos szelvénye (WÉBER B., 1979). Jelmagyarázat: 1. Márga, 2. Barnakszén
és szenes agyag (huminit), 3. Agyag, 4. Aleurolit, 5. Homok és homokk, 6. Kavics és konglomerátum 7. Biotitos riolit-

tufa, 8. Biotit-muszkovit csillámpala (gránátos-staurolitos-turmalinos): Pl, = felspannon. Pl, = alsópannon.

Ml = középsmiocén (ottnangien), M, = alsómiocén(eggenbiirgien); 0,717 • 10~ 13 A/kg = a természetes rádioaktivitás

mértéke, íJm = a látszólagos fajlagos elektromos ellenállás

Fig. 2. Schematic profile of scientific borehole XII (B. WÉBER, 1979). L e g e n d: 1. Mari, 2. Lignité and ligmtic clay

(huminite), 3. Clay, 4. Siltstone, 5. Sand and Sandstone, 6. Pebble and conglomerate, 7. Biotitic rhyolite tuff, 8. BioUte-

mnscovite mica-schist (with garnet-straurolite-tourmaline); Pl, = UpperlPannonian, Pl, = Lower Pannonian, M 2 =
Middle Miocéné (Ottnangian), M, = Lower Miocéné (Eggenburgian): 0.717 • 10 _1> A/kg = the degree of natural radio-

activity, Í3m = apparent specific resistivity

A fúrás lemélyítése Mez Péter fúrómémök mszaki felügyeletével történt, a legne-

hezebb kzettani viszonyok mellett is kitn magvételekkel.
A fúrás dokumentálásában részt vett Nagy (Rebró) Katalin geológus technikus.
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Földtani adatok

A fúrás földtani szelvénye a 2. ábrán látható. A harántolt neogén és paleogén formá-
ciók kzet, valamint színösszetételérl átfogóan a 3., 4. ábra tájékoztat.

EZ] 3-7-1 4

3. ábra. A neogén és paleogén rétegek közetösszetétele a Mecsekalja-árok területén a XII. szerkezeti fúrás alapján
(Wéber B. 1979). Jelmagyarázat: 1. Márga, 2. Barnakszén és szenes agyag (huminit), 3. Agyag, 4. Aleurollt,

5. Homok és homokk, 6. Kavicsos homok, kavics és konglomerátum. Betjelzéseket lásd a 2. ábránál

Fig. 3. Lithologic composition of the Neogene and Paleogene beds in the Mecsekalja graben as shown by scientific

borehole XII (B. Wéber, 1979). L e g e n d : 1. Mari, 2. Lignité and shaly clay (huminite), 3. Clay, 4. Siltstone, 5. Sand
and sandstone, 6. Pebbly sand, pebble and conglomerate. Fór the letter symbols, see Fig. 2

4. ábra. Ajneogén és paleogén rétegek színösszetétele a Mecsekalja-árok területén a XII. szerkezeti fúrás alapján(Wéber
B. 1979). Jelmagyarázat: 1. Szürke, 2. Zöld, 3. Sárga, 4. Vörös, 5. Lila, 6. Barna; Betjelzéseket lásd a 2. ábránál

Fig. 4. Colour (stain) composition of the Neogene and Paleogene beds in the Mecsekalja graben as shown by scientific

borehole XII (B. Wéber, 1979). L e g e n d: 1. Grey, 2. Green, 3. Yellow, 4. Red, 5. Purple, 6. Brown; Fór the letter

symbols, see Fig. 2
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A XII. szerkezetifúrásban harántolt alsópannon korú bamakszénrétegek nyomelemei, tájékoztató színképvizsgáJatok
alapján (HÉV. Labor. PAlfft E.-né)

ppm.
I. táblázat —

“)

515,6—515,7 m As Ba Be Cr Co Cu Ga

b)

22,8% ? sok sok ~300 nem ért ~100 <100

a)
516,7—516,75 m

b)

37,98% ? 1000 sok 300 nem ért <100 >30

c)

Ag, Bi, Cd, Sn, Sb, W

Jelmagyarázat: a = A minta származási helye,

b = Hamutartalom,
c = Elemekakimutathatóságihatáralatt

Ezekbl a részletek ismerete nélkül már megállapíthatók azok a kifejldési különbsé-
gek, amelyek a biosztratigráfiai adatok elsrend szerepe mellett a fúrással feltárt fed-
hegységi rétegek felosztásában szerepet játszanak. A különböz korú rétegek jellegzetes

kzetösszetétele a pannon és miocén esetében segíti az azonosítást a már egyebütt ismert
elfordulásokkal, a paleogénre vonatkozóan pedig összehasonlítási alapot jelent a jövre
nézve, de az esetleg szükségessé váló revíziók esetében is ! Az elbbiekkel csak látszólagos
ellentmondásban van az, hogy a redox viszonyokat kifejez kzetszínekben viszont
rétegtanilag alulról felfelé haladva szinte folyamatos eltolódás figyelhet meg az oxidált -

tói a redukált felé (4. ábra). Ez a tény a földtani nagyjelenségekkel (pl. éghajlat változás)

van összefüggésben és a feltárt rétegsor tágabb értelm fejldésmeneti folyamatosságát
mutatja az érintett területre jellemz módon.
A harántolt rétegek karót ázsgeofizikai paraméterei közül a természetes gammaakti-

vitás és a látszólagos fajlagos elektromos ellenállás szelvényét mutatjuk be (2. ábra).

Pleisztocén

A 48,5 m vastagságban pleisztocén korúnak minsített rétegek anyaga völgytalpi
morfológiai helyzetükkel összhangban általában világossárga-bama és „tarka” agyag.
Jellemzésükhöz tartozik még a ~ 13. m-ben jelentkez mészkonkréciós szint és ez alatt a
mészkonkréciók gyakoribb elfordulása, valamint egyes szintekben a szénülés alacsony
fokán álló kissé gyakoribb szervesanyagtartalom gasztropoda héjmaradványokkal
együtt.

Pannon

A fúrás a pannon rétegeket 534,3 m vastagságban (48,5— 582,8 m) harántolta. Bio-
sztratigráfiai és kzetkifejldési adatok segítségével az alsó-, és felspannon egyaránt
kimutatható volt.

Alsópannon (467,7— 582,8 m)

Az alsópannon rétegek szelvénye az 5. ábrán látható. Elhatárolásukat a fekv — ha-

sonlóan kavicsos — miocéntl kavicsvizsgálatok segítségével lehetett megoldani. A ha-

tárt a 6. ábrán dokumentáltak szerint ott húztuk meg, ahol a kvarcitkavicsok mennyisége
jelentsen megntt, a karbon korú (homokk, agyagpala) kavicsanyag aránya ugrássze-

ren kisebb lett és a legnagyobb kavicsátmérk is jelentsen lecsökkentek, hasonlóan
éles változást jeleztek. Néhány méterrel az így megvont határ felett már a metamorf k-
zetanyag kimaradásával is teljessé vált a kavicsanyag „szilifikációja”. Ezek az adatok
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411,5:

Fbradacna cf.abichi(RHOERN)

Ümnocardium májén (M.HORN)
Limnocardium sp

Congerla sp.juv.

4997:

Congeria czjzeki (MHÖRN)
Limnocardium sp.

500,1;

Congeria czjzeki (MHÖRN)
Limnocardium ind. töredék

511,3:

Congeria cSjíeki (MHÖRN)
Limnocardium ind töredék

515,5:

Melanopsis pygmaea ( PARTSCH)
517,0:

Melanopsis fossilis (MART-GMELL)

_51m
Limnocardium edlaueri (PAPP)
Monodacna viennensis ( PAPP)
Limnocardium ind. töredék

Congeria sp.juv.

Congeria sp.

Anodonta töredék
Melanopsis bouéi sturi (FUCHS)
Melanopsis bouéi turrita ( HANOM)
Melanopsis affmis (HANOM)
Melanopsis sp
Theodoxus cf pilari (BRUS)
Theodoxus sp
Planorbis sp.juv.
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ü. ábra. Az alsópannon rétegek részletes szelvénye a XTT szer-

kezeti fúrásban (WÉBKR U. 1 079). Jelnmjiyarázat.
I = Földtani szelvény 1. Agyugmárga, 2. Homokos agyngrndr-
gn. 3. Barnakszén, 4. Agyag, 6. Tarkaugyug, 0. Vörösugyag,
7. Homokos agyag, H. Kavicsos agyag, !>. Agyagos homok, 10.

Hornok és homokk változó szemnagysággal, 11. Kavicsos
homok, 12. Kavics és konglomerátum: II. = Kzctszlnek hal-
iéi Jobbra: redukált-tarka-oxidált; III. = Kózotklfejldés:
IV. -- Egyéb jellemzk 1. Rétegzettség, a lernezvastagBág
nim-ben, 2. Mérhet rétegdlés. 3. Szórt pirltesedés, 4. Pl-
ritkonkrécló (a nagyság mm-ben), 5. Meghatározhatatlan
állapotú inolluszka és gastropoda maradványok. 0. Szénáit
szervesanyng törmelékben dásabb és szénzslnorközbetelepfllé-
hs szakaszok, 7. Meghatározott állapotú egyedi szeneseden
növénymaradványok, 9. Iszapfulk nyomni, 10. Ilalpikkely-

maradványok
Fig. 5. Detailed profile of the Lowei Pannonian in the scientl-
flc borehole XII (H. Wébkr 1979). Légén d I = Ge-
ologlcal section 1. Clay-marl, 2. Sundy clay-marl, 3. Lignité,
4. Clay, 5. Variegated clay, (I. Red clay, 7. Sandy clay, 8.

Pebhly clay, 9. Clayey sand, 10. Sand and snndstone with
varying grain size, 11. Pebhly sand, 12. Pebble and conglo-
rnerate; II. Rock colours (stalns) from the right to the
lett reduced-variegated-oxldized: III = Lithofacies; IV =
Other charaeteristlcs,' 1. Stratification, thlckness of laminae
in min, 2. Strata dip measurable, 3. Dispersed pyritization,
4. Pyrite concretlon (size In mm), 5. Molluscnnd gastropod
remalns in an undeterminable state, ö. Coalified organii-
mutter, purts richer in debris and with coal stringers, 7. Single
coalified plunt remains in a state that enabled Identification,

9. Traces of mud-feeders, 10. Fish-scalc remalns

(Az ábrát lásd a t b/Ululon)

fí. ábra. A Mecsekalja árok fedhegységi rétegeinek összevont

földtani szelvénye a felseocéntól az alsó pannonig, a XII
szerkezeti fúrásban (WÉBER B. 1979). Jelmagyarázat
I = Kzetösszetétel 1. Márga, 2. Barnakszén és szenes agyag
(huminit), 3. Agyag, 4. Aleurolit, 5. Homok, homokk, 0. Ka-
vicsos homok, kavics, konglomerátum. 7. Bázis breccsa és

helyben maradt törmelék, 8. Biotitos riolittufa, 9. Biotit-musz-

kovit csillámpala (gránátos-staurolitos-turma-linos); II =
Színösszetétel 1. Fekete, szürke, 2. Zöld, 3. Sárga, 4. Vörös,

5. Lila, 0. Barna: III = Kifejldési változékonyság a külön-

böz kzetrétegek számával (db/m) kifejezve; IV = Ciklogram-
ritmograrn 1. A ciklus jele, 2. Ciklushntár: V = Egyéb jellem-

zk 1. Rétegzettség, a lemezvastagság mm-ben, 2. Irányí-

tottan, a rétegzettséggel párhuzamosan elhelyezked kavicsok,

3. Lemezes rétegesség a kereszt rétegzettség nyomaival, 4. Fi-

nomszem üledékben turbulens mozgásra utaló nyom, 5. A
szemnagyság növekedésének iránya az egyes rétegeken belül,

ö. Mérhet rétegdlés, 7. Meggyvörös mállási kéreg csillámpala

kavicsokon, 8. Sárga mállási kéreg csillámpala és egyéb kavi-

csokon, 9. Guinóscsoniós szerkezet pelitek, 10. Meghatároz-
hatatlan állapotú egyedi szeneseden növényi maradvány,
11. Halpikkely maradványok. 12. Meghatározott molluszka és

gasztropoda fauna. 13. Meghatározhatatlan állapotú molluszka

és gasztropoda maradványok, 14. Iszapfalók nyomai az alsó-

pannonban, ló. Valószínleg biogén eredet mészcsomók (fé-

regjárat maradványok), lö. Féregjá rat -nyomok a puleogénben.
17. Bizonytalan eredet életnyom a felseocén rétegekben.

18. Alsómiocént (M,) jelz spóra és pollen maradványok,
19. Felseocént (E,) jelz spóra és pollen marudványok; VI =
A kavicsok: a = kózetösszetétele 1. Karbon s/ericites agyag
pala, arkózás homokk, konglomerátum, 2. Karbon kavics-

anyag a paleogén rétegekben, 3. Kvarc-kvnreit. 4 Gneisz,

5. Biotit-muszkovit csillámpala : b = legnagyobb átmérje

Fig. 6. Combined geological section of tbc Tertiury (lpper
Eocéné to Pannonian) beds in the Mecsekalja grahen in the

scientific borehole XII (B. Wéhkr 1979). Le gén d 1 =
Lithological composition 1. Mul l, 2. Lignité and lignitic clay
(liundnitc), 3. Clay, 4. Siltstone, 5. Sandstone. 0. Pebhly sand.

pebble, conglomerate, 7. Hasal breccla and debris in situ, 8. Bio-

titic rhyolite tuff, 9. Biotite-muscovite (guruét stauiulitc-tour

maline) mlca-schi>t : II — Colon r cojnposition: 1. Black, grey,
2. Green, 3. Yellow, 4. Red, 5. Purple, 0. Brown: III =
Variability in facies with the number (pleccs per metre) of the
different rock strata: IV = Cyclogrnm-rhythinogram: I. Sym-
bol of cycle, 2. Cycle boundary: V = Othor charucterlstics:
1. Stratification, thickness of laminae in mm, 2. Pebbles
oriented parallel to stratification, 3. La inination with trnces

ofeross-stratification. 4. Traces suggestive of turbelent flow in

fine-grained sediinents. ö. Trend of growth in grain size within
euch luyer, 0. Measurahle strata dip, 7. Cherryred weathering
crust on mica-schist pebbles, 8. Yellow weathering crust on
mlca-schist and other pebbles 9. Pelites of nodular-knotted
structure, 10. Individual corbonized plánt remnin, unidentif-
icahle, 11. Fish-scale remains, 12. Iilentified molluscs and
gastropods. 13. Mollusc and gastropod remains in a state nt
enabling Identification 14. Traces of mud-feeders in the I.ower
Pannonian, 15. Lime nodulcs of prohahiy hiogenic origln (rest*

of worm-burrows), 10. Worm-burrows in tlie Paleogene, 17.

Traces of life Incertae sedla, 18. Spores and pollen grains sug-
gesting a Lower Miocéné uge (M,). 19. Spores and pollen grains
marking the L pper Eoccne (K,) VI = Pebbles a = tlielr

lithological composition 1. Carhoniferous serlcitic shale, arcosic
sandstone, conglomerate, 2. Carhoniferous pebble matéria! in

Paleogene beds, 3. Quartz-quartzlte, 5. Gnels. 5. Ulotlte-

muscovlte mica-sehist; b = largest pebble dlameter
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Trace elements of the Lower Pannonian lignité beds cut by corehole XII based on informntive spectral analyses
(MÉV Laboratory, Mrs. E. Pálffy)

TabU I.

Ge Mn Mo Ni Pb Ti Y Zn Zr

>30 >1000 sok 100 >30 3000 >100 Ca zavar >3000

9 >300 >30 100 >30 >3000 100 Ca zavar >300

Légén d. a = Origin of the sample (sampling point)
b = Ash content,
e = Elements beyond the detectability limit

egyértelmen arra utalnak, hogy a középsmiocénben egyszer már lerakodott kavics-
anyag újrafeldolgozása történt meg, ami a pannon ciklus kezdetét kézenfekv módon
kijelöli és egyúttal jellemzi is.

Az alsópannon rétegeket három kisebb egységre lehetett tagolni:
1 . A kavicsos-homokos, vörös és tarkaagyagos rétegek kifejldésük alapján még a szárazföldi ffáciesbe tartoznak. Jellem-

zjük a szilifikáit kavicsanyag, az üledékanyag szemnagyságának gyors csökkenése, az agyagok tarka és vörös
színe, valamint legfelül a rétegzettség els nyomainak megjelenése.

2 . A csökkentsósvízi mocsári rétegek fáciesének és korának megállapításában, a kzetkifejldés jegyein túl a molluszka
faunának már dönt szerepe van. Az innen elkerült makrofauna KORPÁS LÁSZLÓKÉ (1979) meghatározása
szerint:

515.6 m: Melanopsis pygmaea (Partsch)
517.0 m : Melanopsis fossilis (Mart—Gmell)
517.2 m : Limnocardium edlaveri (Papp)

Monodacna viennensis (Papp)
Limnocardium ind. töredék
Congeria sp. juv.

Anodonta töredék
Melanopsis bonéi sturi (Fuchs)
Melanopsis bonéi turrita (Hanoii)
Melanopsis affinis (Hahdm)
Melanopsis sp.

Theodoxus cf. pilari (BRCS)
Theodoxus sp.
Planorbis sp. juv.

A rétegsornak ebben a szakaszában két helyen 515,6—515,7 m és 516,7—516,75 m-ek között vékony barnakszén
rétegecskék is elfordultak. Nyomelemvizsgálati adataikat tájékoztató színképelemzések alapján a z I. táblázat mutatja

3.

A homokos-márgds átmeneti rétegek elkülönítését a homokrétegek szerepének ismételt megnövekedése mellett a
felspannonnal már szorosabb kzettani kapcsolatra utaló márgarétegek megjelenésével jellemezhet kifejldési önálló
ság indokolja. Ügy is felfogható, hogy ezek a rétegek részben az alsópannon ciklusának befejezését, részben pedig a
felspannon ciklus kezdetét jelzik. BiosztratigráfiaUag Korpás Lászlóké faunameghatározása szerint azonban még az
alsópannODba tartoznak, noha a fauna alakok már a partvonal fokozatos eltolódásával a víz mélyülését jelzik.

499.7 m : Congeria czjzeki (M. HÖRN)
Limnocardium sp.

500.1 m: Congeria czjzeki (M. Horn)
511.3 m: Congeria czjzeki (M. Horn)

Limnocardium sp. ind. töredék

Felspannon (48,5— 467,7 m)

A fúrásban harántolt felspannon rétegek alsó ~ ICO m-es szakaszára az üledékgyjt
elmélyülését mutató márgarétegek (homokos agyagmárga, agyagmárga) túlsúlya a jel-

lemz. Ezt követen kevesebb márgarétek közbetelepülésével a homokos-agyagos rétegek
fokozatos térhódítása következik be, ami az üledékgyjt már ismert pannonvégi kiemel-
ked tendenciájú mozgását bizonyítja a fúrás által feltárt területen is.

A XII. szerkezeti fúrás felspannon rétegeibl Korpás Lászlóné az alábbi molluszka
és gasztropoda faunát határozta meg:

2 Földtani Közlö.ny
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104.0 m: Congeria cf. rhomboidea (M.HÖRN.)
106,0—107,0 m: Limnocardium cf.schmidti (M.HöRN)

Limnocardium cf . arpadense (M. HÖRN)
Limnocardium cf. haueri (M. HÖRN)
Limnocardium cf. majeri (M. HÖRN)

125.0 m: Limnocardium cf. hungaricum (M. HÖRN)
Limnocardium sp. juv.

154.5 m: Limnocardium majeri (M. HÖRN)

157,4

m: Congeria rhomboidea (M. HÖRN)
Limnocardium ind. töredék

176.7 m: Congeria cf. rhomboidea (M. HÖRN)
Valenciennesia ind. töredék

229.0 m: Limnocardium ex gr. majeri (M.HÖRN)
Limnocardium sp.

239.0 m: Congeria rhomboidea (M. HÖRN)
324.0 m: Kaladacna steindachneri jur. (BRUS)

Congeria sp.
325.8 m : Limnocardium otiphorum (BRUS)

Kaladacna steindachneri (BRrs)
Congeria sp.

325.9 m : Congeria cf. croatica (BRUS)
327.2 m: Gastropoda ind. töredék
377.3 m: Dreissensiomya cf. intermedia juv. (i’üCHS)
377.6 m: Limnocardium cf. simplez (I'VCES)
379.4 m: Paradacna sp.

Congeria ind. töredék
382,2 m : Congeria croatica (Brus)
383.1 m: Limnocardium cf . otiophorum (Brus)

Limnocardium ind. töredék
Gastnypoda ind. töredék
Halpikkely

382.5 m: Congeria cf.croatica (Brus)
384,8 m: Congeria croatica (BRUS)

Congeria ind. töredék
391.5 m: Limnocardium ind. töredék

Planorbis sp.
Halpikkely

411.5 m Paradacna cf. abichi (R . Hoern)
Limnocardium majeri (M. Hörn)
Limnocardium sp.
Congeria sp. juv.

Az alsópannon biosztratigráfiai és litológiai alapon kijelölt határa fölött (467,7 m)
felspannont jelz makrofauna elször 411,5 m-bl került el. A fúrásnak ezen a szaka-
szán 83% -os magkihozatal mellett az alsó-, és felspannon között, zavartalan településsel
folyamatos üledókátmenetet lehetett megállapítani. Intrapannon mozgásokra utaló szem-
betn változások tehát nem mutatkoztak. Szükséges megjegyezni, hogy a jó magkihozatali
arány, a nyugodt települési viszonyok és az üledéksor folyamatossága felfelé továbbra is

jellemzi a felspannon rétegeket.

Az általában egyönteten reduktív, szürke szín felspannon legfels — pleisztocén alatti — rétegeiben az oxidációs
jelenségeket 90,5 m mélységig lehetett követni (4. ábra). Ezek azonban csak részben tudhatók be a felszínközeiben
általában vertikális irányúnak elfogadott oxidációs folyamatok hatásának. Több Jel mutat arra, hogy ezen belül a pan-
non rétegekben horizontálisan kialakult redoxi front lehetségével is számolni kell. A legmagasabb felspannon rétegek
„hegylábi” morfológiai helyzetével ez összhangban van.

Miocén

A fúrás miocén korú képzdményeket együttesen 164,2 m összvastagságban harántolt>

amelyben a biotitos riolittufa szinttel elválasztott alsó- és középsmiocén is képviselve
van.
A miocén rétegeket általában a durvatörmelókes folyóvízi kavicsos-konglomerátumos

kifejldés túlsúlya jellemzi, az alsómiocónben több, aj középsmiocénben kissé kevesebb
homok és agyag közbetelepüléssel (3. ábra). Jelents különbség van az alsó- és középs-
miocén között a kavicsanyag kzetminség szerinti összetételében (6. ábra).

Alsómiocén (eggenburgien) (663,1— 747,0 m)

1. Az alsómiocén üledékképzdési 15 m vastag „apróciklus” vezeti be. Ennek kezd
rétege egy 2,0 m vastag kavicsszint, amely a paleogén feküt képez vörösbama homokos
aleurolitra éles határral, átmenet nélkül, települ. A jól koptatott (max. 20 cm0-j)
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kavicsok kzetminségi összetétele rendkívül változatos: gránit, kvarcporfir, riolit,

gránát os alkáli magmatit, amfibolpala, aktinolitpala, biotit-muszkovit csillámpala, szürke
arkózás homokk (karbon?), vörösbarna palás aleurolit (villányi perm?), zöldesszürke
jól osztályozott kvarcit homokk (triász?). Abból a ténybl, hogy ez a sajátosan polimikt
kavicsszint fejldött ki, de nem ismétldik meg, arra lehet következtetni, hogy a fúrás
az alsómiocén üledékgyjt bázisát, tehát valószínleg a legmélyebb miocén rétegeket
tárta fel. Néhány kavics Fazekas Via által elvégzett rnikroszkópi vizsgálatának ered-

ménye:

Gránit (durvakristályos, krémszín földpáttal és üde fekete biotittal) F ásványai: pertites ortoklász, kvarc, kissé
szerioites savanyú plagioklász, üde, vörösbarna biotit. A biotit zárványos (cirkon, apátit). A zárványok többségének
pleokroos udvara van. Ez a gránit szöveti képe alapján sem a K-, sem a Ny-mecseki gránitokkal nem azonosítható.
Riolit (régebben kvarcporfir) (világos szürkésliia, porfiros kzet.) Sok 3—4 mm-es víztiszta füstszürke kvarc és krém-
szín — halvány rózsaszín földpát szemcse). Felzites alapszövet, foltosán mikrogranofiros — mikrogránitos. Ez utób-
bi foltokban albit és biotit dúsuiás figyelhet meg, amelyek homeogén eredetek is lehetnek. Porfirkiválásokként rezor-

beált kvarc, ortoklász, kissé szericites plagioklász és igen sok friss biotit fordul el, idegen zárványként egy kvarcittör-
melék szemcsét és egy legömbölyített gránát szemcsét lehetett megfigyelni.
Vörösbama palás aleurolit (réteglapjain finomcsillámos). Törmelékanyaga kvarc, sok plagioklász és ortoklász. Köt-
anyaga kovás-agyagásvány-klorit- és vörös vasoxid szövedéke hintett karbonátásvány kiválásokkal. Gyakoriak a fi-

nomlemezes csillámok (szeriéit, muszkovit,Jvasoxidos vagy kloritosodott biotit). A kvarc- és földpátszemcséken oldási é3
továbbnövekedési nyomok figyelhetk meg. Szabálytalan alakú és elmosódott körvona lú foltokban a törmelékszemcsék
gránitszer kzetté álltak össze. A szöveti bélyegek kezdetleges anchimetamorfózisra utalnak. Ilyen szövet kzet a
mecseki permben nem ismeretes. Némi hasonlóságot a villányi perm alján települt finomszem homokkövek-aleurolitok
mutatnak (Tu-1. fúrás 1100— 1200 m), amelyen a pszamitos perm a.ját és a lábnyomos összlet <„szalántai formáció

”

1978) tetejét képezik.
Homokk — kvarcit (zöldesszürke, jól osztályozott, jól kötött tiszta kvarchomokk, ortokvarcit). A szemcsék anyaga
jól koptatott magmás kvarc és nagyon kevés metamorf kvarc. A szemcsék érintkeznek egymással vagy köztük regene-
rált kvarc van. A pórusokban helyenként kevés agyagásvány és limonit is elfordul. A kzet típusos alsótriász kvarcit -

homokk, de nem a mecseki-villányi területrl származik.

A kezd polimikt kavicsszint után az üledék szemnagysága gyorsan lecsökken a ho-
mokos agyagig és itt, jelenik meg a rétegesség is (6. ábra). A ciklus elejérl származik a
Po 2058 sz. minta (finomszem, jól osztályozott, lemezes, ersen biotit és muszkovit
csillámos, laza agyagos kötés meghatározhatatlan szenesedett növényi detrituszt tar-

talmazó homokk), amelybl Bna József (1879) alsómiocén korra utaló spóra és pollen
együttest mutatott ki. Ez az együttes a felsoligocéntl az alsómiocénig terjed inter-

vallumra jellemz, de BÓna József véleménye szerint leginkább a Nagy féle ,,pusztakisja

-

litsi pollenképpel ” (alsómiocén) azonosítható. Az együttes összetétele ,,édesvízi üledék-
gyjtt jelez, amelyet sok Polypodiaceae páfrányos szubtrópusi kevert lomberd öve-
zett”. A Po 2058 mintából kimutatott alsómiocén korú spóra és pollenmaradványok az
I. táblán láthatók (1. még II. táblázatot).

2. Az alsómiocén rétegsor további részében egy értelm a durva törmelékanyag túl-

súlya a kevés homok és a fels szakaszon az aleurolit közbetelepülése mellett.
A fúrási maganyagon minség és mélység szerint differenciáltan végzett kavicsvizsgá-

latok dokumentációja is a 6. ábrán szerepel és az alábbiakat mutatja a már említett kezd
polimikt kavicsszint után:
—Az általában uralkodó prekambriumi biotit-muszkovit esillámpala mellett a kavics-

összlet alján a legnagyobb a kvarcitkavicsok mennyisége. Ez a megelz lepusztulási

idszakra és az induló folyóvízi üledékképzdés esetleges újrafeldolgozó — szilifikáló

hatására egyaránt utal. Ebben a szakaszban az általában jól koptatott kavicsok leg-

nagyobb átmérje még viszonylag kicsi (10 cm), ami azt jelzi, hogy a folyóvízi szál-

lítás és lerakódás már megindult, de a környezet megváltozása az üledékgyjtben
relatíve még csak kisebb mértékben mutatkozik meg,

— Az igazán erteljes változást csak a második szakasz anyagában tapasztalhatjuk.
Itt a biotit -muszkovit csillámpala mellett már gneisz is (19,1%) megjelenik. A leg-

nagyobb kavicsátmérk itt érik el a tömbméret 110 cm-es maximumot (gneisz).

Tehát a miocént közvetlenül megelz szávai fázis hatására a lepusztulási területen
létrejött változások (pl. a reliefenergia jelents megnövekedése) csak ekkor — idben
kissé késbb — jelentkeznek a legerteljesebben az üledékgyjtben. A lehordási
terület távolságára vonatkozóan tehát ennek a szakasznak a kavicsai nyújtják a
valóságos adatokat.

Az ebben a szakaszban megjelent gneisz Fazekas Via vékonycsiszolati vizsgálata szerint szöveti bélyegei alapján
migmatit-gneisznek nevezhet. A kzet szövete metaszomatikusan fldpátosodott csillámpalát mutat. A földpátok,
különösena káliföldpát (ortoklász?) alaktalanok, (xenoblasztosak), a kvarcszemcsék közti tereket foglalják el, kis kerek
kvarczárványokat tartalmaznak és sávokba rendezdtek.

2*
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— A biotitos riolittufa alatti legfels szakasz kavicsai között a változatlanul uralkodó
mennyiség biotit-muszkovit csillámpala két makroszkóposán elkülöníthet variánsa
is megjelenik jelentsebb gyakorisággal. Az egyik kvaréit lencsés-kvarcitzsinóros, a
másik egy durva (1— 2 cm átmérj) gránátos változat. Ezt a fels szakaszt a felfelé

fokozatosan csökken legnagyobb kavicsátmérk mellett még a kvarcitkavicsok kissé
megnövekedett aránya is jellemzi.

Az alsómiocén (eggenburgi) kavicsösszlet alsó és fels szakaszában összesen néhány
százaléknyi mennyiségben még gránit-, amfibolit- és alkáli diabázkavicsok is megjelennek.
Az összlet további jellemzéséhez tartozik a második szakasz alján és a harmadik szakasz-
ban dokumentált „irányított” kavicselrendezdés, ami idszakos vagy legalább is ersen
változó energiájú vízfolyásra enged következtetni. Hasonlóan fontos a második szakasz-
tól kezdden az ersen bontott biotit-muszkovit csillámpalakavicsokon megfigyelt
árga, majd túlnyomóan meggyvörös mállási kéreg !

Biotitos riolittufa

A biotitos riolittufa (662,1— 663,1 m) színe szürke, zöldesszürke. Alapanyaga, szöveti

sajátosságait megtartva, agyagosán lebontott. A tufa 2— 4 mm átmérj biotitokban
dús. Az üde biotit pikkelykötegek elrendezdése szabálytalan, nem orientált. A tufa köz-
vetlen feküje agyagos homok, fedje pedig durva kavics, amelyet kavicsos homokk éa
homokrétegek követnek.
A riolittufa rótegtani helyzetére és szerepére vonatkozóan alapul korábbi szerzk

(Hámor G.— Jámbor A. 1971.) álláspontját fogadjuk el, de azt a már ismertetett alsó-

miocén és a következkben bemutatandó középsmiocón adatokat is figyelembe véve

úgy adaptáljuk, hogy a fúrással feltárt területen egyértelmen ezt a szintet tekintjük az

alsó- és középsmiocén határának.
A riolittufa jelenlegi helyzete a XII. szerkezeti fúrásban, egyéb Ny-mecseki és távolabbi

adutokhoz viszonyítva, a 7. ábrán látható. A nagy abszolút szintkülönbségek nyilvánva-
lóan a fiatalabb szerkezetalakulás következményei . A riolittufa azonban a megelz
idsebb szerkezetalakulás vizsgálatát is lehetvé teszi. A 8. ábrán a riolittufa szinthez

rendeztük a 7. ábrán szerepl fúrások lényeges adatait. Az így kialakult képbl az lát-

szik, hogy a közel K—Ny csapású Mecsekalja-árok területének a XII. szerkezeti fúrás

által feltárt része a középsmiocént megelzen már elhatárolódott a mai perm-mezozóos
Ny-Mecsek hegvségi területétl.
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7. ábra. A biotitos riolittufa szint jelenlegi térbeli helyzete az 1. feltüntetett néhány dél-dunántúli

fúrásban (WÉBER B. 1979)

Fig. 7. Present-day spatial position of the biotitic rhyolite tuff in the S Transdanubien boreholes

indicated on the map (B. WÉBER, 1979)
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8. ábra. A 7. ábrán szerepl fúrások alap- és fedhegységi rétegsora a biotikus riolittufa szintre rendezve (Wéber B.
1979). J e 1 m a g y a r á z a t:| 1. Kavicsos homokk, kavics, konglomerátum, 2. Agyagos aleurolit, 3. Agyagmárgás
aleurolit, 4. Agyagmárga; Q = Pleisztocén, Pl = Pannon, M, = Középsmiocén, Mi = Alsómiocén, Pg = Paleogén

általában, E 3 = Felseocén, T 3a = Középstriász, T! = Alsótriász

Fig. 8. The geologic column of the basement and cover (overburden sequences shown in Fig. 7) as referred to the biotitic

rhyolite tuff horizon. (B. Wéber 1979). L e g e n d: 1. Pebbly sandstone, pebble, conglomerate, 2. Clayey siltstone,

3. Clayey marly siltstone, 4. Clay-marl; Q = Pleistocene, Pl = Pannonian, M, = Middle Miocéné, Mi = Lower
Miocéné, Pg = Paleogene in generál. E 3 = Upper Eocéné, X 2a = Middle Triassic, Ti = Lower Triassic

Arra vonatkozóan, hogy a 8. ábrán s zerepl fúrások riolittufáit az ábrázolt módon megengedhet-e izochron szint-

nek felfogni megersítleg hat az, hogy a riolittufaszórást mindhárom területen változóan durvatörmelékes üledékkép-
zdés követi. Ebben a tényben — a nyilvánvaló helyi különbségek ellenre (kavicsanyag és szemnagyság) — a középs-
miocén eleji fejldésmenet azonossága fejezdik ki.

Már a kézirat lezárása után kapott radiometrikus kormeghatározás (Balogh Kadosa-árvAné Sós E.—Pécskay Z.)

szerint a riolittufa kora: a Gálosfa-1 fúrásban (880,0—890,0 m) 17,8 (± 1,8) 10® év, a XII. szerkezeti fúrásban (662,1—
663,1 m) 14,7 ( ± 0,7) • 10* év lenne. Ezek az adatok sem egymással, de a riolittufákat bezáró rétegek smaradványok-
ból és diasztrófikus úton következtetett korával sem egyezve a várhatónál fiatalabb kort jeleztek. Az eltéréseket a
riolittufát (a biotitokat I) ért utólagos hatásoknak tulajdonítjuk és a riolittufák közvetlen fekü és fed rétegei korára
vonatkozó eredeti álláspontunkat — különösen a XII. szerkezeti fúrásban — fenntartjuk. (1. még a továbbiakban a
Középsmiocén c. fejezetet.)

A riolittufa szint szerkezeti jelentségét Hámor Géza (1973) a Keleti-Mecsek vizsgá-

lata során már kimutatta. Megállapításaihoz az újabb ismeretek birtokában az alábbi
kiegészítéseket lehet fzni:
— az alsó riolittufa szint nemcsak a Keleti-Mecsekre, hanem a Nyugati-Mecseken kívül

valószínleg DK-Dunántúl nagyobb területeire is kiterjed jelentség.
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— felteheten az ó-stájer fázishoz kapcsolódó olyan szintektonikus vulkanizmust képvi-
sel, amely az egyids dilatációs törések rendszerén tört fel. A széles területi elterjedés
ezzel lenne magyarázható. Egyben azt is jelenti, hogy az ilyen korú és ÉÉNY—DDK
csapású törósrendszerek lehetségét a Ny-Mecsekben és környékén is az eddigieknél
jobban figyelembe kell venni.

Középsmiocén (ottnangien) (582,8— 662,1 m)

A biotitos riolittufa fölött liarántolt durvatörmelékes, továbbra is folyóvízi fácies
kavics és konglomerátumösszletet települési és kifejldési analógiák (Hámor G.— Jám-
bor A. 1971) alapján a középsmiocén aljába (ottnangien) soroljuk. Ez a szint fáciesében
is megfelel a Ny-Mecsekben korábban kimutatott és vizsgált (Jámbor Á.— Szabó J. 1961)
„alsóhelvéti folyóvízi” összletnek, de annal legmélyebb rétegeit is képviseli.

1. A fúrásban feltárt közópsmioeén rétegeket is a 6. ábrán összefoglalt adatok jel-

lemzik. Ezekbl és az alsómiocén rétegekkel való összehasonlításból látható, hogy a riolit-

tufaszórást követ lényegében változatlan folyóvízi üledékképzdést (az alsómiocén
elejéhez hasonlóan) a homokos rétegek nagyobb arányával, reduktívabb színösszetétellel,

rétegzett és ritmusos üledéklerakódással jellemzett rövid szakasz vezeti be. A bevezet
szakasz után a homokrétegek kimaradásával a kavics-konglomerátumrétegek válnak
szinte kizárólagossá (csak legfelül két agyagréteg közbetelepülésével). A fúrásban feltárt

középsmiocén az alsómioeénnél általában már reduktívabb kifejldést képvisel.
2. A maga tiyágon az alsómiocénnel egyez módon elvégzett kavicsvizsgálatok eredmé-

nyei az alábbiakban foglalhatók össze:
— - A kavics/ linségi eloszlás alapján, mint az alsómiocén esetében, úgy itt is három

szakaszt l 'hetet t elkülöníteni,
— Az alsó szakaszban csaknem kizárólagosan biotit-muszkovit csillámpala anyagú ka-

vicsok vannak, amelyek között néhány százaléknyi mennyiségben az alsómiocénben
már említett durvagránátos változat is elfordul.
A középs szakaszban a biotit-muszkovit csillámpala mellett (mint az alsómiocén-
ben) ismét megjelenik a migmatit-gneisz és értékelhet mennyiségben új képzdmény-
ként fordul el amfibolit, valamint karbon korú üledékekbl álló kavicsanyag is,

— A harmadik szakaszt már a karbon korú (szericites agyagpala, szürke arkózás homokk,
konglomerátum) kzetanyagból álló kavicsok uralkodóvá válása jellemzi, a 19,7%-ra
csökkent biotit-muszkovit csillámpala és a mindhárom szakaszban egyaránt jelen

volt 2,6— 3,7%-nyi kvarcitkavics kíséretében,
— A kavicsok nagyságát vizsgálva azt lehetett megállapítani, hogy a rioüttufa fölötti

alsó szakaszban a legnagyobb kavicsátmérk még viszonylag kisebbek. A továbbiak-
ban azonban a legnagyobb kavicsátmérk már jelentsek és felfelé növekv tenden-
cia mellett közvetlenül az eróziós diszkordancia szintet jelent pannon határ alatt

érik el a 90 cm-es legnagyobb mórt értéket.

Fentiekkel összességükben bizonyítva látjuk, hogy a XII. szerkezeti fúrásban feltárt

miocén korú, folyóvízi durvatörmelékes rétegek két ciklust képviselnek. Mindkét ciklus

idbeli kezdete tektonikai fázishoz kötött. Az alsómiocón korú els ciklus a szávai fázist

követi s a reliefenergia viszonyok tekintetében teljesnek tekinthet, mert a legnagyobb
kavicsátmérk jelents csökkenése is megállapítható a ciklus befejez szakaszában. A
középsmiocón korú második ciklus valószínleg az óstájer mozgások hatására indult el.

A mozgások méretét és jelentségét jellemzi az, hogy a karbon korú alaphegység egyrésze

ekkor kerülhetett elször jelents mértékben a denudációs szint fölé. A második ciklus

további alakulása a fúrásban már nem volt vizsgálható, mert anyaga az alsópannon
eltti kiemelkedések eredményeként lepusztulhatott, legkésbb az attikai fázist követen.

Faleogén

A fúrás 747,0—1124,75 m-ig túlnyomóan pelites, kisebb részben pszefites-pszamitos és

oxidált állapotú, els látásra egyhangúnak tn rétegsort liarántolt. Ezek a rétegek a fed
; Jsómiocéntl éles határral válnak el és kzettanileg, valamint redoxi állapotuk szerint

s határozottan különböznek (3., 4. ábra). Földtani korukra nézve közvetlen és közvetett

bizonyítékok szolgálnak. Az ezekre a rétegekre vonatkozó adatokat összefoglaló módon a

6. ábra mutatja.
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9. ábra. A felseocén (E 3 ) barnakszén ésszenes agyag-(huminit)'rétegekrészletesföldtaniszelvénye a XII. szerkezeti

fúrásban (Wéber B. 1979). Jelmagyarázat: 1 = Minta; II = Kzetszín: 1. Fekete, 2. Szürkészöld, 3. Zöld,
4. Fakózöld, 5. Világoszöld, 6. Lilásvörös; III = Kzetkifejldés: 1. Barnakszén, 2. Szenes agyag, 3. Agyag, 4. Homo-
kos agyag, 5. Agyagos aleurolit, 6. Aleurolit, autochton növényi tenyészetre utaló jelekkel, 7. Homokos aleurolit,

8. Agyagos homok, 9. Közép- és nagyszem homokk, 10. Aprókavicsos homokk, 11. Bizonytalan eredet életnyom,
12. A felseocén spóra és pollen maradványokat tartalmazó minták jele

Fig. 9. Detailed geological map of Upper Eocéné (E 3) lignité and lignitic clay (huminite) layers in the scientific

borehole XII (B. WÉBER 1979). L e g e n d: I = Sample; II = Rock colour: 1. Black, 2. Greyish-green, 3. Green, 4.

Pale green, 5. Light green, 6. Purply red; III;= Lithofacies: 1. Lignité, 2. Lignitic clay, 3. Clay, 4 Sandy clay, 5. Clayey
siltstone, 6. Siltstone with marks suggestive of an autochtonous vegetation, 7. Sandy siltstone, 8. Clayey sand, 9.

Médium- to coarse-grained sandstone, lO.Sandstone with smallpebbles, ll.Tracesof biosincertaesedis, 12.Symbols
ofsamples containging Upper Eocéné spores and pollen grains
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Felseocén

A prekambrium kristályos aljzatra települ els fedhegységi rétegek 1040,0— 1124,75
m-ek között egy határozott ív ciklusba foghatók össze. A ciklus a kristályospala aljzat
helyben maradt koptatatlan törmelékanyagával indul és egy olyan szimmetrikus hely-
zet aprókavicsos homokréteggel zárul, amely egyúttal a következ ciklust bevezet
els ritmus kezd rétege is. A XII. szerkezeti fúrásban harántolt els fedhegységi üledék-
ciklus („A”) földtani dokumentációját a 10. ábra mutatja. A ciklus „transzgressziós” sza-
kaszára a reduktív kzetszintek, az idszakos vízfolyásokra is utaló irányított helyzet
kavicsok, a rétegzettség megjelenése és a szemnagyság gyors csökkenése jellemz. A cik-
lus transzgressziós szakasza huminites rétegek megjelenésével éri el mélypontját.

1. Az els („A”) ciklus huminites rétegeinek részletes felépítése a 9. ábra földtani
szelvényén látható. Ebbl jól kitnik, hogy a három szintben elforduló szenesanyag-
és bamakszénrétegecskék egy-egy ritmushoz kapcsolódva jelennek meg.
A huminites (barnakszén, szenesagyag) rétegek anyagának palynológiai vizsgálatát

kormegállapítás céljából az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat komlói labora-
tóriumában Bóna József (1980) végezte el. A vizsgált minták helyzete és azonosítási szá-
ma 9. a ábrán van feltüntetve. A vizsgálatok eredményeit a II. táblázat foglalja össze.
A fontosabb spóra és pollenformák fényképei a II. és a III. táblán láthatók.
Bóna J. megállapításai szerint a kimutatott spóra és pollenanyag megegyezik a

Thomson és Pfltjg (1953) által Németország területérl ismertetett „borkeni pollenképpel”

(Borkener Bild). A „borkeni pollenkép”-ben Thomson és Pflug a felseocén és alsó-
oligocén idején élt trópusi örökzöld növényzet spóra és pollenegyüttesét foglalják össze,
amely abban az idben Közép-Európában tenyészett. A XII. szerkezeti fúrásban feltárt

maradványoknak ezzel a képpel való kapcsolatát elssorban a kifejezetten termofil
elemek, mint pl. Cicatricosisporites dorogensis páfrány-spóra, a Triatriopollenites cf.

plicatus, Triatriopollenites myricoides, Myrica- féle pollen és Monocollenites tranquillens
tranquillens, pálma pollen nagy számú, illetve tömeges elfordulása indokolják.
A Po-2054, Po-2055, Po-2056 mintákból kimutatott spóra és pollenegyüttest, a P. A.

Hochuli (1978) által a Középs- és Nyugati-Parathétys területére felállított palynológiai
zónációba is beleillesztve a helyzetét a ,,Paleogén-Zone I<S”-ban lehet kijelölni, ami fels-
eocén kort jelent. Ezt indokolja a fentebb már említett thermofil elemek nagy száma,
az arktotercier elemek hiánya s ezenkívül még néhány olyan spóra és pollen, amely
P. A. HoCHULi-nál ugyan nem szerepel, de másutt csak eocénbl ismert. Pl. Cicatrioco-
sosporites monodorogensis, Camarozonosporites (Hamulatisporis ) hamulatis, Interpollis
microsupolingensis (Rákosi 1973).

A vizsgált minták paleogén spóra és pollen maradványai egyönteten trópusi, örök-
zöld, mocsári, láperdei növényi asszociációt jeleznek. A legalsó (Po-2056) barnakszén
anyagú minta Pteridophytás, Taxodiaceae— Cupressaceaes, uralkodóén Leiotriletes, Poly-
podiidites és Laevigatosporites páfrányspórákkal. A közvetlenül felette lev szenesagyag
(Po-2055) Pteridophyta, Taxodiacea—Cvpressacea együttes, uralkodóan Leiotriletes- se'l és
sok Cicatricosisporites dorogensis páfrány spórával. A legfels szintén szenesagyag (Po-

2054) minta pálmás, myricás, pteridophytás, uralkodóan pálma pollennel.

Fenti adatok azt jelentik, hogy DK-Dunántúl területén els alkalommal sikerült paleogén
rétegeket kimutatni. A bizonyításban dönt szerepük a Bóna József által meghatározott
korjelz érték spóra és pollen maradványoknak van. Ezek alapján, mivel autochton
eredetük nem kétséges — de azt is figyelembe véve, hogy a befogadó huminites rétegek
egy üledékföldtani alapegység szerves részét képezik — a kristályos aljzatról induló egész
els üledékciklust nagy biztonsággal a felseocénbe soroljuk. Ebben mind a spóra és
pollen összetétel, mind a dokumentált és bemutatott földtani adatok szárazföldi ffácies
üledéklerakódásra utalnak.

Itt szükséges megemlíteni, hogy a mecseki neogénbl korábbi vizsgálatok során már kimutattak allochton eocén
spóra és pollen maradványokat (Nagy 1969), illetve eocén nannoplaktont (Bóna J. 1969).

2. A 1088,25— 1088,4 m-ek között harántolt vékony, makroszkóposán egynem, réteg-

zettség nélküli, kagylósán tör, fényes barnakszén réteg (Po-2056 minta) mikroszkópos
szénkzettani vizsgálatát Iharosné Laczó Ilona végezte el. Ennek során meghatározta
az alapanyag huminit jellegét (levél és kéregeredet szerkezetes elegyrészekkel), vala-

mint reflexió mérésekkel 50 mérési pont átlagaként 7? 0 = 0,46% -ot állapított meg. Véle-

ménye szerint ez a mért szénülési fok „azonosnak látszik a dorogi oligocén, illetve a nagy-
egyházai medence eocén korú barna kszeneinek szénülési fokával”.



10. ábra. A Mecsekalja árokban harántolt biztosan felseocén
rétegek részletes földtani szelvénye a XII. szerkezeti fúrásban
(Wéber B. 1979). Jelmagyarázat: I = Kzet9zln 1.

Fekete, 2. Szürke, 3. Szürkészöld, 4. Zöld, 5. Fakózöld. 0.

Világoszöld, 7. Szürkéssárga, 8. Barnásszürke, 9. Lilásvörös,
10. Vöröslila, 11. Fakólila, 12. Vörösbarna, 13. Barna! II =
Egyéb jellemzk 1. Rétegzettség, a lemezvastagság mm-ben,
2. Irányítottan, a rétegzettséggel párhuzamosan elhelyezked
kavicsok, 3. Mérhet rétegdlés, 4. A szemnagyság felfele nö-
vekszik, 5. A szemnagyság lefele növekszik, 0. Homokos köt-
anyag, 7. Agyagos kötanyag, 8. Karbonátos kötanyag, 9.

Felseocént (Ej jelz spóra és pollen maradványok, 10.

Autochton növényi tenyészetre utaló jelek, 11. Bizonytalan
eredet életnyom a felseocén rétegekben, 12. Valószínleg
biogén eredet mészcsomók (féregjárat maradványok), 13.

Csillámtartalom, 14. Nem koptatott kvarc-kvarcit kavics, 15.

Koptatott kvarc-kvarcit. kavics, 16. Nem koptatott csillámpala
kavics, 17. Koptatott csillámpala kavics, 18. Kvarcporfir
kavics, 19. Karbon korú homokk kavics, 20. Diabáz kavics, 21.

Piritkonkréció! III = Kzetkifejldés: 1. Barnakszén, 2. Sze-

nes agyag, 3. Agyag, 4. Aprókavicsos agyag, 5. Homokos agyag,
6. Agyagos aleurolit. 7. Aleurolit, 8. Homokos aleurolit, 9. Apró-
kavicsos aleurolit, 10. Agyagos homok, 11 — 14. Finom-, apró-,
közép-, nagyszem homok és homokk, 15. Kavicsos homok
és homokk, 16. Aprókavicsos konglomerátum, 17. Konglo-

merátum, 18. Breccsa, 19. Helyben maradt törmelék

Fig. 10. Detailed geological section ofthe rocks of unchallowgebly
Upper Eocéné age cut in the Mecsekalja graben, in sclentific

borehole XII (B. Wéber 1979). L e g e n d: I = Rock colour:

1. Black, 2. Grey, 3. Greyish-green, 4. Green, 5. Pale green, 6.

Light green, 7. Greyish-yellow, 8. Brownish-grey, 9. Purple-
red, 10. Reddish-purple, 11. Pale purple, 12. Redbrown, 13.

Brown! II = Other oharacteristics 1. Stratification, thlckness
of laminae in mm. 2. Pcbbles oriented parallel to stratification,

3. Measurable dip, 4. The grain size increases upwards, 5. The
grain size increases downwards, 6. Sandy cement, 7. Argil-

laceous cement, 8. Carbonate cement, 9. Spores and pollen

grains marking the Upper Eocéné (Ej, 10. Marks suggestive

of an autochtonous flórái growth, ll.Traces of blos incertae

sedis in Upper Eocéné layers, 12. Lime concretions of probably
biogenic origin (remnants of worm-burrows), 13. Micacontent,
14. Non-rounded quartz-quartzite pebble, lö.Rounded qiiartz-

quartzite pebble, 16. Non-rounded mica-schist pebble, 17.

Rounded mica-schist pebble, 18. Quartz-porphyry pebble,

19. Carboniferous sandstone pebble, 20. Diabase pebble, 21.

Pyrlte concretion: III = Lithofacies 1. Lignité, 2. Lignitic

clay, 3. Clay, 4. Clay with small pebbles, 5. Sandy clay, 6.

Olayey siltstone, 7. Siltstone, 8. Sandy siltstone, 9. Siltstone

with small pebbles, 10. Clayey sand, 11 — 14. Fine-, small,

-

medium-coarse-grained sunds and sandstones, 15. Pebbly sand
and sandstone, 10. Conglomerate with small pebhles, 17.

Conglomerate, 18. Breccia 19. Resldual detrltus
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II. táblázat - TabU II.

PALEOGÉN NEOGÉN

minták jele minta jele

Po-
2056

Po-
2055

Po
2054

Po-
2058

1088,25— 1

1088,4

1088,20—
1088,25

1081,9—
1082,0 m

743,1—
743,3 m

Trilet spóraformák: |

Leiotrileíes adriennis (R. PÓT. et GELL. 1933) W. KR. 1959 + + +
Leiotriletes mieroadriennis W. KR. 1959 + + +
LeiotrüeUs maxoides maximus (PF. 1953) W. KR. 1959 + +
Leiotriletes seidewitzensis W. KR. 1962 +
Leiotriletes £sp. + + + +
Triplanosporües sinuosus (PF. 1952) TH. et PF. 1953 +
Relitrileteslsp. +
TrUües multivallatus (PF. 1953) W. KR. 1958 +
Trililettsp. +
Cicatricosisporües dörögensis R. PÓT. et GELL. 1933 +
Cicatricosisporites cf. rugulaUaris W. KR. 1959 +
Cicaíricosisporites fsp. +
Polypodiaceoisporites miocenicus NAGY 1968 +
Polypodiaceoisporites lusaticus W. KR. 1967 +
Polypodioceoisporiles graeiUimus Nagy 1963 +
Polypodiaceoisporües fsp

.

+ + +
Camarozonosporites (Hamulalisporis) hamulalis W. Kr. 1959 +
M ono le t spóraformák:
Laevigatosporiteshaardtihaardti^R. PÓT. etVEN 1934) TH. et PF. 1953 + + + +
Laevigatosporites pseudodiscordatus W. KR. 1959 + + +
Polypodiidües secundus recundus{R. PÓT. 1934) W. KR. 1963 + +
VerrucatosporUes alienus (R. PÓT. 1931) Th. et PF. 1953 +
Echinosporis microechinatus W. KR. 1967 +
Cicatricososporites monodorogensis W. KR. 1959 +
Microforeolatosporispseudodentatus W. KR. 1959 + +
S acc at pollen formák:
Pityosporües microalatus (R. PÓT. 1931) TH. et PF. 1953 + + +
Pityosporites labdacus (R. PÓT. 1931) Th. et PF. 1953 + +
I n a p er túr at pollenformák:
InaperturopollenUescLdubiue(R. PÓT. et VEN. 1934)TH.et PF. 1953 + + +
Inaperturopolleniles cf. hialus (R. PÓT. 1931) TH. et PF. 1953 + +
Inaperturopollenites fsp. +
Monoporat pollen/ormák:
Graminidites fsp. +
Monocolpat pollenformák:
Motwcolpopollenües tranquülus tranquiüus (R. PÓT. 1934)TH.
etPF. 1953 + +

Arecipüescí.heskemensis(K. HUTTERE. 1961) RÁKOSI 1973 +
Cycadopites fsp. + + +
Magnolipollis fsp. + +
Polyplicat pollenformák:
Ephedripites fsp. + +
Normapolles pollenformák:
Plicapottispseudoexeelsus (W. KR. 1958) W. KR. 1961 + +
Interpollis microsupplingensis microsupplingensis W. KR. 1961 +
MinorpoUis fsp. +
Rövidtengely pollenformák (Brevaxones):
SubtriporopoUenites urkittensi

s

KEDVES 1974 +
IntraíriporopoUenües instruclus (R. PÓT 1931) Th. et PF. 1953 +
TrialriopoüeniUs myricoides (ÜREMP 1949) TH. et PF. 1953 +
TriaíriopoUenües cf

.
plicatus (R. PÓT. 1934) W. KR. 1962 + + +

Betulaepollenües betuloides (PF. 1953) Nagy 1969 +
Engelhartioidites microcoryhaeus (R. PÓT. 1931) R. PÓT. 1960 + + +
Platicaryapollenites miocenicus Nagy 1969 + +
Pterocaryapollenites sUllatus (R. PÓT. et VEN. 1934) Thierg. 1938 +
Hosszúteng el y ü p ollenformák (L o ng ax o ne s)

:

TricolporopoUenites cingulum (R. PÓT. 1931) Th. et PF. 1953 + + +
TricolporopolleniUs microhenrici (R. PÓT. 1931) W. KR. 1961 +
TricolporopoUenites pseudocingnlum (R. PÓT. 1931) TH. et PF. 1953 +
TricolporopolleniUs margaritatus (R. PÓT. 1931) TH. et PF. 1953 +
TricolporopoUenites fsp. + + +
TetracolporopolleniUs cf. sapotoides Th. et PF. 1953 +
Gomba maradványok:
Xotothyrites setiformis COOKSON 1947 +
Septumos 5s egysejt gombaspórái: + 1 + + T
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Ugyancsak a fenti vékony barnakszén rétegre vonatkozó további adatok a III. és IV.
táblázatban találhatók.

A XII. szerkezeti fúrásban (1088,25—1088,4 m) harántolt felseocén barnakszén elemzési adatai. (Mecseki Szénbányák
Laboratóriuma.)

Analytical data of the Upper Eocéné lignité cut by borehole XII '(1088.25— 1088.4 m) (Mecsek CoalMines Laboratory)

111. táblázat — Table III.

1 Ftérték 22 535,00 kJ

2 Kamutartalom 18,50 %
3 Illóanyagtartalom 46,69 %
4 Kéntartalom 4,59 0/

/

o

5 Nedvességtartalom 4,00 %

legendl. Calorific value, 2. Ash content, 3. Volatile content, 4. Sulphur content, 5. Moisture content

3. A felseocén korú els (A) ciklus képzdményei közül még agyag, aleurolit és ho-
mokkrétegek vizsgálatára került sor.

Az agyagra és aleurolitra vonatkozó tájékoztató adatokat az V. táblázat tartalmazza.
A derivatográfiás vizsgálatot az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat komlói

laboratóriumában Pánczél Éva (1979) vegyészmérnök végezte. A röntgendiffraktomé-
teres elemzéseket a KBFI soproni laboratóriumában Kisházi Péter (1979) készítette.

Az agyag és aleurolit fenti elemzési eredményei nem mondanak ellent az egyéb földtani

adatokból megállapítható szárazföldi ffácies üledéklerakódásnak. A képzdmények
jellege és paleogén kora azonban — az alábbi homokkrétegekkel együtt — indokolttá
teszi a késbbiekben a keletkezésükkel kapcsolatos mállási és lerakodási folyamatok rész-

letesebb vizsgálatát az sföldrajzi és — szerkezeti viszonyok rekonstrukciója céljából. A
Vizsgált homokk minták is a lmminites rétegek fekvjébl (9. ábra), a ciklus „transz-
gresszív” szakaszából származnak. Kovács Miklósné tájékoztató mikroszkópi vizsgá-

latának eredményeit a VI. táblázatban összegeztük. Ebbl az látszik, hogy a legels
rétegek kizárólag metamorf kristályos aljzatból származó anyaga után nagyon hamar
megjelennek az olyan alkotók, amelyek a lepusztulási területen egyidejleg granitoid
típusú mélységi és savanyú effúzív (kvarcporfir) magmás kzetek jelenlétére is utalnak.

A XII. szerkezeti fúrásban harántolt felseocén korú barnakszén réteg nyomelemei, tájékoztató színképvizsgálatok
alapján (MÉV. Labor. Pálffy E.-NÉ)

Trace elements of the Upper Eocéné lignité cut by borehole XII based on informative spectral analyses (MÉV Labora-
tory, Mks. E. Pálffy)

IV. táblázat — Table IV.
ppm.

a)

1088,25—1088,4 m As Ba Be Cr Co Cu Ga Ge

b)

22,0% >100 ~10 <100 10 <100 <10 ~30

b)

23,74% >100 <300 ~10 >100 <30 ~100 >30 ~100

a)

1088,25 1088,4 m
Mn Mo Ni Pb 'Ti V Zn Zr

b)

22,0% <100 ~10 100 <30 3000 <300 >100 <100

b)

23,74% >110 ~30 >100 <100 3000 ~100 ~300 ~100

c)

Ag, Bi, Cd, Sn, Sb,\V

Jelmagyarázat: az I. táblázatnál

Fór the le g e n d: see Table I
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A felsóeocén rétegekben elfordult kavicsok makroszkópos vizsgálatának eredményeit a 6. és 9. ábrák mutatják.
Külön említeni csak azt szükséges, hogy a ciklus „regressziós” ágában, a jelölt helyeken, néhány darab felteheten
karbon korú homokk és diabáz anyagú kavics is elfordult.

4. Végezetül a fúrás felseocénbe sorolt rétegeihez tartozó adat még az a két bizony-
talan eredet maradvány, amelyet a 11. és 12. ábrák a fúrásnyomok alapján rekonstruált
orientációban ábrázolnak. Ezek a maradványok a huminites rétegeken belül az els rit-

musbeli szén— szenesagyag közvetlen fedjévl kerültek el (10. ábra). Anyaguk, a
beágyazó agyagtól eltéren, agyagosán és enyhén limonitosan cementált, osztályozatlan
finom és aprószem, kissé csillámos homok (homokk). A közel köralakú átmetszeten
belül ~ 6 mm átmérj sötétebb barna (limonitos) központi „mag” van, amely jól

láthatóan 4— 5 db szorosan illeszked ovális alakú részbl tevdik össze. A maradványok
jellegi minsítése: bizonytalan eredet életnyom.

Egyéb paleogén (felseocén ? oligocén?) (747,0— 1040,0 m)

Az els („A”) ciklust követen harántolt rétegsorra az üledékképzdés folyamatossága
kzettani azonosságok és a nagyobb fokú oxidáltság jellemz. Az üledékképzdési folya-
matosság (néhány eltér jellemzvel) több vonatkozásban érvényesül: nem jelölhet ki éles

11 . ábra. Bizonytalan eredet életnyom a XII. szerkezeti
fúrás felseocén rétegeibl

(Wéber B. 1979; Foto: Egyed I.)

Fig. 11. Traces of bios incertae sedis from the Upper
Eocéné cut in borehole XII

(B. Wéber 1979: Photo: I. Egyed)

12. ábra. Bizonytalan eredet életnyom a XII. szerkezeti
fúrás felseocén rétegeibl

(Wéber B. 1979; Foto: Egyed I.)

Fig. 12. Traces of bios incertae sedis from the Upper
Eocéné cut in borehole XII

(B. WÉBER 1979; Photo: I. EGYED)
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13. ábra. Féregnyomok, részben karbonátos kitöltéssel, a XII. szerkezeti fúrás paleogén rétegeibl (WÉBER B. 1979;
Foto: Egyed I.)

Fig. 13. Worm tracks partly fiiled with carbonate from the Paleogene layers cut by liorehole XII (B. WÉBER 1979;
Photo: I. Egyed)

14. ábra. Féregnyomok, részben karbonátos kitöltéssel, a XII. szerkezeti fúrás paleogén rétegeibl (WÉBER B. 1979;
Foto: Egyed I.)

Fia. K.Worm traekspartly fiiled with carbonate from the Paleogene layers cut by borehole XII (B. WÉBER 1979;
Photo: I. Egyed)
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határ az els ciklus és a felette következ rétegek között, folytatódik a ritinusos-ciklusos

szárazföldi ffácies üledékképzdés (6. ábra).

1. A biztosan felseocén korú rétegek („A” ciklus) feletti üledéksorban még további

5 (,,B— F”) ciklust lehetett kijelölni. Az els (,,A”) ciklustól eltér jellemzként értékelt

közös vonásuk, hogy egyik sem olyan teljes, nem érik el azt a mélységet és jellemzik a
viszonylag rövid „transzgresszív” ritmusok. A „B— C—D—E” ciklusokat tekintve
megállapítható, hogy vastagságuk felfelé csökken tendenciájú. Az üledékképzdési se-

bességet közel azonosnak feltételezve, ebbl a szerkezeti oszcilláció gyakoriságának növe-
kedésért' lehet következtetni. A ,,transzgresszívr” ritmusok dominanciája mellett ezek a
mozgások az üledókgyjt enyhe süllyedésére utalnak.
A fúrásban feltárt legfiatalabb paleogén rétegek, (elssorban a tájékozódást elsegít

jelenlegi beosztásunk szerint) az ,,F” ciklusba tartoznak. Ez a legvastagabb, mélységé-
ben az agyagok jelents mennyiségével megközelíti az „A” ciklust és, ha nem is olyan
szembetn módon, de mégis határozottan „transzgresszív” és „regresszív'” szakaszra
osztható. Az elbbi részleteken túl, elssorban a ritmogramból és a kzet összetételébl

(6. ábra) az is megfigyelhet, hogy a ,,B—F” (apró?) ciklusok együttesen egy nagyobb
ciklus részei is. Ez a nagyobb egység (kisciklus?) a transzgresszív ritmusokkal jellemzett
bevezet ,,B— F” apróciklusok után az „F” apróciklus els felében éri el mélypontját
és innen kezddik (anyagváltozás nélküli) lassú kiemelkedésre ritaló „regressziós” sza-

kasza.
A „B— F” apróciklusokat magába foglaló magasabbrend ciklus jellemzéséhez kavics-

vizsgálati adatok is szolgálnak. Ezek szerint: a) A ciklus legelején egy rétegben ismét csak
a kristályos aljzat csillámpala anyagú és „irányított” helyzet kavicsai fordulnak el
(mint az „A” ciklus elején), b) A ciklus „transzgresszív'” szakaszát („B E” apróciklu-
sok) még többó-kevésbé polimikt kavicsanyag jellemzi, míg a „regresszív” szakaszban a
makroszkóposán vizsgált kavicsnagyságig (1 cm) azonban csak kvarc-kvaréit anyagú
kavicsokat lehetett meghatározni, c) Összefüggés van a kavicsösszetétel és a kavicsát-
mérk változása között. A legnagyobb kavicsátmérk felfelé csökken tendenciájú vál-

tozása a kiscikluson belüli szállítási energia viszonyokat jellemezve együtt al okát is adja
a bevezet szakasz „polimikt” (gránit, kvarcporfir, lidit, csillámpala) és a regresszív

szakasz monomikt (kvarc-kvarcit) kavics összetételének.
Fentiekkel összességükben bizonyítva látjuk, hogy a biztosan felseocén rétegekbl

álló „A” ciklusra települ rétegek hézag nélkül folytatódva már egy második (több apró-
ciklust is magábafoglaló magasabbrend) paleogén ciklusba tartoznak.

2. A ciklus kzetanyagából az agyagra és aleurolitra vonatkozó tájékoztató vizsgálati

adatokat a VII. táblázat mutatja. A mintázott rétegek helyzete a 6. ábrával való össze-

vetésbl megállapítható. A vizsgálati eredményeket az „A” ciklus hasonló kzeteire
vonatkozó adatokkal (V. táblázat) összevetve nem találunk alapvet különbségeket. Ez a
tény a képzdmények makroszkóposán is azonosnak talált kifejldésével összhangban a
felseocénben indult üledékképzdés körülményeinek állandósulására utal.

A szintén csak tájékozódásul vizsgált homokkövek összetételét mutató adatok a VTII.
táblázatban láthatók. A vizsgált rétegek a ciklus regresszív szakaszát és legvégét kép-
viselik. Összetételük a biztosan felseocén homokkövekkel (VT. táblázat) összehasonlítva
azt tükrözi, hogy a metamorf eredet alkotók változatlanul nagy szerepe mellett a le-

pusztulás elrehaladtával tovább ntt a mélységi és effúzív magmás kzetek szerepe a
lehordási terület felszínén.

3. A második paleogén ciklusba (740,0— 1040,0 m) sorolt rétegek 6. ábrán dokumentált
adataiból két fontos jellemzt szükséges még kiemelni. Az égjük az aleurolitok és agya-
gok több helyütt tapasztalt gumós szövete, amely általában a szárazföldi (reziduális,

sárpatak, torrens hordalék) folyóvízi (ártéri), és tavi lápi üledékekben gyakori (Jámbor
A. 1973). Másodikként azok a féregjárat maradványok és hasonlóan biogén eredetnek
feltételezett mészcsomók szerepelnek, amelyek ebben a ciklusban az élvilág jelenlétét

képviselik (13., 14. ábra).

Itt említend, de a 6. ábrán külön nem dokumentált tény, hogy a ciklus üledékeibl nemcsak a homokkövek,
hanem az agyagok és aleurolitok jelents része is „osztályozásán”. Ezt elssorban azok az aprókavicsos agyagok és
aleurolitok képviselik szembetn módon, amelyek alapanyagában általában közepes gyakorisággal apró (3—5 mm)
közepesen vagy/és jól koptatott sárgaszín kvarc-kvarcitkavicsok fordulnak el. Az említett kzetanyagnak ez a sajá-
tossága összhangban van a gumós szövet megfigyelt elfordulásával és együttesen a szárazföldi üledékképzdés bi-
zonyítékai.

4.

A ciklus képzdményeinek anyagából eddig elvégzett nyomelemvizsgálatok ered-
ményeibl csak az ,,Sn” megjelenését érdemes említeni a fúrás 855,0— 935,0 m közötti
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A XII. szerkezeti fúrásban a biztosan felseocén rétegek felett harántolt paleogén korú homokkövek tájékoztatóé
vizsgálatának adatai

Informative analyticalresults obtained fór the Paleogene rock cut by borehole XII abovebeds of unchallengally Upper
Eocéné age

Vili. táblázat — Table VIII

.

1 2 3 4 5

Osztá-
Kzetalkotók

lyozottság kvarc földpát csillám kzettörmelék

Egyéb
ásvá-

A minta
származási

Szemnagyság
(mm)

3.1 3.2 4.1. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

helye (m)
jó és

köze-

pes

rossz

és

nincs

meta-
morf

mag-
más

orto-

klász

plagio-

klász biotit
musz-
kovit

meta-
morf gránit

kvarc-

porfir

nyok

740,7—741,1 0,07—2,1 O + ++ ++ ++ + + + ++ + (+> cirkon
apatit

amfibol

821,9 822,3 0,14—1,5 O + +++ ++ ++ + o (+) +++ + + + + O

+++ > 20% ++ 10- 20% + < 10% (+) < 2%

Fór the 1 e g e n d, see Table VI

szakaszában. Itt, az egymásután vett mintákból, (3 db mintában bizonytalanul (?), 3 db
mintában < 10 ppm, 2 db mintában 10 ppm, 1 db mintában > 10 ppm, 1 db mintá-
ban < 30 ppm és 1 db mintában 30 ppm értékekkel volt kimutatható. A fúrás egyéb
helyeirl származó mintákban a tájékoztató érték normál színképelemzés „Sn”-t nem
jelzett. A 14 db mintából 11 db volt aleurolit, 2 db agyag és 1 db homokk.

Prekambrium

A fúrásban a neogén— paleogén fedhegységi üledéksor fekvje prekambriumi

?

csillámpala. Az 1124,75— 1072,0 m-ig feltárt csillámpala anyagot Fazekas Via (1149,5
m-ben) és Szederkényi Tibor (1160,0 m-ben) vizsgálta. Egybevágó vizsgálataikból Sze-
derkényi Tibor (1980) részletes leírása alapján a kzet:
— Kitnen palás, erteljesen gyredezett szerkezet, részben lepidoblasztos, részben

blasztomilonitos szövet.
— F ásványai: kvarc, földpát, biotit és muszkovit, gránátok, straulit, disztén,

— Járulékos elegyrészei: kevés pirit, néhány apatit, egy-egy cirkon és turmalin szemcse,
— Röntgendiffrakciós vizsgálattal (Szeged, 1980. DRON-1 típ. röntgendiffraktométer
Cu cs, Ki szr, monokromátor nélkül, 100 gramm kzetbl 100 mikron alá porított

anyagból), az alábbi ásványos összetételt mutatja:

Kvarc 40%
Földpát 16% (

+ oligoklász

Csillámok 31%
Gránát 6%
Staurolit 4%
Klorit 3%

(•Vékonycsiszolatban meghatározva.)

Mindezek alapján Szederkényi Tibor a kzet „gránátos — staurolitos két csillámú palá-
nak” minsíti. A kiinduló kzetet grauwackenek tartja sok agyaggal, amely polimeta-
morfózis hatására háromféle deformációval (kett regionális, egy tektonikus) alakult át.

Véleménye szerint ez a csillámpala „azonos kifejldés, anyakzetü és metamorf fejl-
déstörténet a görcsönvi hátság metamorfitjaival”.

3 Földtani Közlöny
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Értelmezés

Elssorban a fúrásból a térségre nyerhet új ismeretek feltárása és adatként való köz-
lése, mint sem azok esetleg elrefutó értékelése volt a cél. Ennek ellenére nem kerülhet
el az új adatok olyan mérték értelmezése, amely figyelembe veszi az „egy fúrásból”
nyert információk felhasználásának korlátáit is.

Pannon

A permi kifejldést! mecseki pannon elterjedését általában a szarmata rétegekhez
kapcsolják (Böckh J., Vadász E., Ferenczi J., Hámor G., Jámbor Á., Kleb B. 1969).
Ezzel szemben a XII. szerkezeti fúrásban az alsópannon pttnangi rétegekre települ.

Ebbl kézenfekv egy olyan pannon eltti harántvetre (EEXy—DDK) következtetni,
amely a mecsekalja árkot K-i és Ny-i részre osztva a Ny-i félben a miocén rétegeket kie-

melte. Azok jórésze az alsópannon legelejéig lepusztulhatott és ez a szint képezhette a
szárazföldi rétegekkel induló alsópannon üledékképzdés bázisát. Lehetséges azonban a
mecsekalja árok területén a miocén rétegek keleti irányú dlése is. De ebben az esetben
az eddig ismertnél sokkal nagyobb szerepet kell feltételezni az attikai fázisnak, mert így
a XII. sz. szerkezeti fúrás ottnangi rétegeire, csak akkor települhet eróziós diszkordanciá-
val a pannon, ha a fúrástól K-re ugyanúgy települ az ennél fiatalabb miocén rétegekre is.

A két lehetség nem zárja ki egymást ! A probléma továbbvizsgálat ára és megoldására
csak újabb jóminség fúrás(-ok) lemélyítésével kerülhet sor.

M i o c é n

A biotitos riolittufa helyzetére és szerkezet indikáló szerepére vonatkozó értelmezést

megelzen már ismertettük. E helyütt csak az így kialakult kép következményeit és a
kavicseloszlás néhány problémáját érdemes felvetni.

A biotitos riolittufa alatti és feletti kavicsanyag összetételében fellelhet különbségek
nem mondanak ellent annak a szerkezet fejldési képnek, amelyet a tufaszint segít-

ségével lehetett megrajzolni (7., 8. ábrák). A kavicsanyag kzetminségi összetétele

azonban mindkét szintben (eggenburgien és ottnangien) D-i irányból történt szállítására

utal. Ez a f szállítási irány, amelyet kavicsvizsgálatokkal Jámbor A. és Szabó J. (1961)

már korábban kimutatott, az alsómiocénre is érvényesnek bizonyulva egyik f oka lehet

a perm-mezozóos anyagú kavicsok teljes és feltn hiányának. A másik f ok (a viszony-

lag rövid beszállítási útvonalak miatt) a kavicsminségi eloszlásokban élesen tükrözd
lepusztuló alaphegység (a metamorfitokból álló görcsönyi hátság) helyi hatása.

A XII. szerkezeti fúrás ottnangi kavicsanyagát (6. ábra) összehasonlítva a nyugat-
mecseki „alsóhelvéti folyóvízi” kavicsanyagának vizsgálati eredményeivel (Jámbor A. —
Szabó J. 1961) azonosságokat és lényeges különbségeket lehet megállapítani. Az azonos-

ságot a metamorf, a kvarc és a karbon korú kzetanyag képviseli. A lényeges különbséget

a kvarcporfir, a triász mészk és homokk, valamint a jura mészk és tzk hiánya jelenti.

Ebbl a ténybl két lehetség adódik. Az egyik az, hogy a Jámbor Á.— Szabó J. által

vizsgált kavicsrétegek anyagában egy harmadik durvatörmelékes miocén ciklus eleje

is benne van. (A kiemelkedés és lepusztulás elrehaladtával a lehordási területen megje-

len mezozóos alaphegység anyaga a törmelékes rétegsorban inverz helyzetben jelenik

meg !) A másik lehetség szerint a D-i szállítási firányon és a második miocén cikluson

belül a mezozóos kzetanyag DNy-ról, a Szigetváron feltárt (kréta?) és környékén is

feltételezhet más mezozóos alaphegységi rétegek anyagából származva került az emlí-

tett szerzk által vizsgált feltárások kavicsanyagába.

A durvatörmelékes miocén átfúrásának nem lebecsülhet gyakorlati tapasztalata, hogy a túlnyomóan metamorf
kózetanyaghól álló egyes szakaszokban a 100%-os magkihozatal ellenére néha kétségek támadtak annak megítélésében,

hogy már a kristályos alaphegységben vagy még a miocén kavicsanyagban halad-e a fúrás? !

Pa leogén

A felseocén és a felette települ még paleogénbe sorolt rétegek megismerése az egész

fúrás ma legfontosabbnak minsíthet földtani eredménye. Ezekkel a rétegekkel DK-
Dunántúl földtani fejldésmenetének eddig ismeretlen szakasza tárult fel.
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A leglényegesebb földtani adat a paleogén üledékképzdés ténye, amely a végleges
dimenzióktól függetlenül: 1. Kiegyensúlyozottabbá teszi a térségben a paleogén földtani

folyamatainak eddig a lepusztulás javára egyoldalúnak ismert viszonyát. 2. Rétegtani és

fejldésmeneti szempontból összehasonlítási lehetséget jelent. 3. Közelebb hozta a sz-
kébb térség paleogén szerkezeti és sföldrajzi rekonstrukciójának lehetségét.

A fúrás paleogén rétegei földtani helyzetének mérlegelésénél elssorban azt kell figye-

lembe venni, hogy 1. a felseocén korú kezdrétegek a kristályos alaphegységre települ-

nek, de 2. természetes rétegtani kapcsolatuk a mezozóos (legközelebb a Szigetváron fúrás-

ban feltárt kréta korú mészk) alaphegység felé lenne, 3. A biztosan felseocén és további
paleogén rétegek szárazföldi üledékképzdóst mutatnak, ami beleillik a mezozoikum
vége és a paleogén eleje általános fejldósmeneti viszonyaiba, de J. még nem ismerjük a
XII. szerkezeti fúrással feltárt paleogén és — bármely irányban — a mezozoikum viszo-

nyát.
A fentiek tudatában a fúrás térségében a paleogén rétegek valóságos földtani helyzetét

két alternatívával kíséreljük megközelíteni, a támogató és az ellentmondó érvek kifejtése

nélkül.

a) A paleogén rétegek a larámi mozgások hatására szerkezetileg preformált közel
EK—DNy és/vagy K—Ny irányú kristályos alaphegységi árokban rakódtak le. Az üle-

dékanyag a megelz mozgások hatására már kiemelkedett és peneplénesed, fleg kris-

tályos (metamorf és gránitok!) alaphegységbl származik. A paleogén rétegek horizontális

elterjedése nem jelents, elszigetelt, távolabbi térbeli és rétegtani kapcsolat nélküli hely-

zetben vannak.
b) A második alternatíva két fejldósmeneti szakasszal számol. Az els a kréta

második felétl az eocén elejéig— közepéig tart. Magába foglalja az ausztriai fázisban
kiemelkedett és (ENy— DK, EK— DNy) szerkezeti vonalak mentén érintkez prekam-
briumi— mezozóos alaphegység els jelents lepusztulását, valamint az els paleogén
(szárazföldi) lerakódást is. A második szakaszt a larámi fázis hegységképz mozgásai
hatására már kialakulóban lev EK—DNy és K—Ny-i irányú, a mai mecsekalja árok
területén a felseocént ól kezdden megismert üledékképzdés reprezentálja. A XII.
szerkezeti fúrással feltárt paleogén rétegek földtani helyzetét az jellemzi, hogy 1. egy-
aránt diszkordánsan települnek a prekambriumi — mezozóos alaphegységre és a felté-

telezett idsebb paleogén rétegekre. 2. Túlt erjedésükkel elfedik az említett alaphegységi
képzdmények szerkezeti érintkezését. 3. Üledékképzdési diszkordaneiákon keresztül,

de rétegtani és fejldésmeneti kapcsolatban vannak a mezozóos alaphegységgel.
Az els alternatíva nem vagy alig, míg a második jobban a további kutatásra 'ösztö-

nöz. A valóságos földtani helyzet feltárása csak újabb fúrások lemélyít éssvel lehetséges.

Ehhez egyszer tényként a paleogén rétegek megismerése már önmagában elegend
indokul szolgál.

A paleogén rétegek feltételezett földtani helyzetébl következik, hogy ilyen rétegek elfordulására DK-Dunántú!
térségében a mecsekalja árok területén kívül is van lehetség. Paleogén üledékanyag keletkezhetett, lerakódhatott és
megmaradhatott ott, ahol 1. az ausztriai és a larámi fázisokban kiemelkedések, valamint szerkezetileg preformált
süllyedékek (árkok) keletkeztek, s amelyek 2. a késbbiekben elegenden nagy relatív mélységbe kerültek ahhoz, hogy
rajtuk a neogén eróziók hatása nem, vagy csak kisebb mértékben érvényesülhetett. Ilyen típusú területnek látszik a
Villányi-hegység ÉK-i „elterében” a mecsekalja árokhoz hasonlóan közel K— Ny-i csapású „ Bolyi medence”.

A feltárt paleogén rétegek anyagából az sjöldrajzi viszonyokra vonatkozóan annyi
állapítható meg, hogy 1. az üledékképzdés ismert kezdetén a vízzáró alaphegység fel-

színi mélyedéseiben többé-kevésbó állandó vízfelületek mellett kialakult dús vegetáció
létezett, amelyeknek anyagából széntelepecskék (telepek?) képzdtek. 2. A késbbiek
folyamán a peneplénesed környezet elssorban metamorf és gránitok! anyaga trópusi-
szubtrópusi klímaviszonyok mellett mállva részben idszakos esetleg állandó (de akkor is

változó energiájú) rövid vízfolyások közvetítésével jutott a fokozatosan süllyed, de
sohasem mély, állandó vízfelülettel valószínleg sohasem borított, fokozatosan feltöltd
és szélesedéssel is terjeszked szárazföldi üledékgyjtbe.
A legnyíltabb az sföldrajzi kapcsolatok kérdése. A tárgyilagosan még csak pontszer-

nek tekinthet elfordulás területi összefüggéseire vonatkozóan, a kérdés fontosságával
arányosan megalapozott véleményt egyelre nem tudunk mondani.

Szerkezeti helyzet

A XII. szerkezeti fúrásban feltárt rétegek szerkezeti helyzetére vonatkozó elképzelést
a 15. és 16. ábrák mutatják. Az elegend megkutatottság hiányában, mely a bvebb tár-
gyalásnak is akadálya, szükséges hangsúlyozni ezek vázlat jellegét.
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Hasznosanyag kutatási kérdések

A mecsekalja árok területére nyert új rétegtani adatok a közelben folyó érc és víz-

kutatások számára már most hasznos információkat jelentenek, de számos új problémát
is felvetnek. Ezek közül itt csak azokat fogalmazzuk meg kiemelten, amelyeket a hasz-
noszanyag kutatási perspektívák miatt a továbbiakban már nem lehet elkerülni. Ilyenek:

1. A fúrásban feltárt paleogén és ezen belül a széntelepecskét is tartalmazó felseocén
további kifejldése, rétegtani-fejldésmeneti-szerkezeti kapcsolata a közelbt n (pl. Sziget-

váron) ismert mezozóos (kréta?) alaphegységgel?

Ezt a problémakört azoknak a tapasztalatoknak megfelelen célszer kezelni, amelyek az átfogott földtörténeti
idszakot (kréta-eocén) az ipari érték bauxit és széntelepek elfordulása szempontjából jellemzik. Tény. hogy DK-
Dunántúlon megvannak a kréta korú bauxitképzödés nyomai és tény már az eocén korú üledéklerakódás is !

2. Földtani szempontból megbízhatóan minsíthetk -e a térség geofizikai módszerekkel
detektált alakulatai?

Ebben a tekintetben elssorban a Szigetvártól DK-i irányba húzódó gravitációs maradékanomália hatójának min-
sége merül fel (15. ábra). A ható maximumára 1953-ban telepítet t mélyfúrás (Szi l) ugyan 617,5 m-tl (a 651,0 m tal-

pig) kristályos alaphegységet jelzett, de a XII. szerkezeti fúrás tapasztalatai alapján fúrástechnikai okok miatt ebben
nem lehetünk teljesen biztosak. A kérdés súlya miatt célszer lenne korszer magfúrási módszerek alkalmazásával a
fúrást megismételni

!

3. Milyen valójában a Helesfa-zsibóti gránitoid alaphegység terület és a XII. szerke-

zeti fúrásban is feltárt metamorf alaphegység érintkezése?

A XII. szerkezeti fúrással jelentsen leszkült az a sáv, amelyben a két eltér kifejlódésü alaphegységrész érint-

kezhet (15. 16. ábra).Mind ez ideig azonbannem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek ezt kézzelfoghatóan feltárnák 1

Valójában ez a terület egyik legtávolabbi kihatású problémája, amely az érintkezés közvetlen perspektíváin túl a paleo-
mezozóos alaphegység és paleogén-neogén fedóhegység fejldésmenetét is jelents mértékben érinti.

A hasznosanyag kutatás kérdéseivel kapcsolatban példaként kiemelt három kérdés
szorosan összefügg a terület általános földtani viszonyainak ismeretével. Ezt a termé-
szetes kapcsolatot ma különösen fontosnak látszik hangsúlyozni.

Befejezés

A XII. szerkezeti fúrás a Mecsek hegység közvetlen DNy-i elterérl a mecsekalja
árokról eddig ismeri és feltételezett képet több új vonással egészítette ki, mind rétegtani

mind fejldéstörténeti szempontból. Az új adatok az általánosabb földtani ismeretek
bvítésén túl újszer perspektívákat is felvillantottak. Ezek további vizsgálata DK-
Dunántúl regionális földtani problémáinak keretében célszer lenne.

*

Szerz köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a fúrás anyagainak vizsgálatában közre-

mködtek.

Táblamagyarázat — Explanation of Plates

I. tábla — Plate I.

1— . Polypodiaceoisporites Insaticvs W. Kü.
3—4.. 6—9. Polypodiaceoisporites gracillimus Nagy
5 . Retüriletes fsp

.

10—11. Polypodiaceoisporites miocenicus NAGY
12. Eckinospiris microechinatus W. Kr.
13. Laevigatosporites haardti haardti (R. Pót. et Ven.) Th. et Pf.
14. Platicaryn pollenites miocenicus NAGY
15. Pteroca riapóUeniUs stellatus (R. Pót. et Ven.) Thierg
16—17. Engeáiartioidites microcoryphaeus (R. PÓT.) R. PÓT
18

.

Tricolporopollenites dugulnia (R. Pót.) Th. et Pf.
19. Pityosporites microalatus (R. Pót.) Th. et Pf.
20. Xotothyrihs setiformis Cookson
21. Verrucatosporites alienus (R. Pót.) Th. et PF.
Valamennyi a PO-2058 jel mintából kifényképezve
Nagyítás 800 x
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II. tábla - Plate II.

1— 3. Micro/oveolatosporis pseudodentatus W. KR.
4. Laevigatosporites pseudodiscordatwn W. KR.
5. Inaperturopollenites ef. dubius (R. Pót. et Ven.) Th. et PF.
C. Inaperturopollenites hiutus (R. Pót.) Th. et PF.
7— 12. Monocolpopollenites tran juillus tranquillus (R. Pot.)Th. et PF.
13—14. Cycadopites fsp.

15—10.? Magnolipollis fsp.

17. Interpollis microsupplingensis W. Kr.
18—19. Minorpollis fsp.

20—21. Plicupottis pseudoexcelsus (W. Kr) W. Kr.
22. Tricolporopollenites margaritatus (R. PÓT.) Th. et PF.
23. Subtriporopollenites urkutensis Kedves
24. Közelebbrl nem determinált JSrevaxones pollen
25—26. Areeipites cf. heskemensis (K. Hcttkr E.) Rákosi
27—29. Triatriopollenites cf. plicatus (R. PÓT.) W. KR.
31. Teracolpornpollenites cf. sapotoides Th. et PF.
A PO-2056 jel mintából kifényképezve: 4.

A PO-2054 jel mintából kifényképezve: 1— 3. és 5— 30.

Nagyítás: 800 x

III. tábla — Plate III.

1., 6. Triplanosporites ginuosus (PF.) Th. et PF.
2. Polypodiites secundus secundus (R. Pót.) V. Kr.
3 .Cicatricosisporites cf. rugulatearis W. Kr.
4—5. Leiotriletes fsp.

7. Laerigatosporites haardti haardti (R. Pót. et Ven.) Th. et PF.
8—9.Camarozonosporites (Hamulatisporis) hamulati

s

W.Kr.
10. Leiotriletes seideuitzensis W. KR.
11— 14. C icatricosisporites dorogensis R. Pót. et Gell.
15. Trilites multirallatus (PF.) \V. Kr.
16. C icatricosisporites monodorogensis W. KR.
A PO-2054 jel mintából kifényképezve: 5., 8—10.
A PO-2055 jel mintából kifényképezve: 2—4., 7., 11— 16.

A PO-2056 jel mintából kifényképezve: 1.. 6.

Nagyítás. 800 x
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On the neogene and paleogene of the Mecsekalja graben
(S-Hungary)

B. Wéber

The Mecsek Mountains soar in the Southern part of Hungary. Their liighest peak has an
altitude of 682 m. Perrnian and Mesozoic (Triassic -|- Jurassic -f- Cretaceous) rocks
are invoIved in their geological constit útion. This besament fonns a large anticline (Permian-
Triassic) in the W Mecsek and a large geosyncline in the E Mecsek (Triassic 4- Jurassic -f-

Cretaceous). These structural units are bounded and separated from the Southern fore-

land by a northward-dipping enornious reverse fault pláne. In the eastern part of, the S
forelandof the mountains the basement is composed of palingenic gránité, in the west by
Neogene (Miocene-Pannonian)-covered Precambrian mica-schists. Between the subaerial
part of the mountain and the Southern foreland there is a depression that can be readily
outlined primarily in front of the W half of the mountain mass (the Mecsekalja graben).
The borehole sketched in form of a columnar section in Fig. 2. was pút down in order
to explore the afore-mentioned graben.

Comprehensive information on the lithology and colour composition of the Neogene
and Paleogene formations cut by drilling is provided by Fig. 3 and 4. The substantial
differences in lithology which have played a part in the stratigraphic classification of the
overburden intersected by the borehole, as a contribution to a biostratigraphic record of
prime concern, can be readily inferred from the figures.

After Crossing 48.5 m of Pleistocene, the drill cut Pannonian sediments in a totál of
534.3 m tliickness. A disctinction between the Lower and the Upper Pannonian eould be
made by the aid of both biostratigraphic and lithofacies results. The profilé of the Lower
Pannonian is shown in Fig. 5. Separation of the Lower Pannonian from the equally pebbly
Miocéné could be done by specialv scrutinyzing pebble matériái (Fig. 6). The Lower
Pannonian could be split up int three parts: 1. a pebbly-sandy red and variegat-
ed clay member, 2. a brackish-water paludal member, and 3. a transitional sandy-
marly one. Between the brackish-water paludal sediments there are two thin coal (lignité)

beds. Their analyses fór ash content and spectral analyses are given in Table I. The lower
part of the Upper Pannonian is characterized by the presence of maris, the upper part,

with lesser quantity of interbedded mari layers, is by the expansion of sandy-argillaceous
layers indicative of latest Pannonian emergence. No boimdary reflecting the effect of
intra-Pannonian (Rhodanian) movements could be identified, in spite of the good core

recovery, between the Lower and Upper Pannonian beds. The drill cut Miocéné forma-
tions in a totál tliickness of 164.2 m in which, separated by a biotitic rhyolite tuff horizon,

both the Lower and Middle Miocéné are represented. Bot the Lower Miocéné (Eggenbur-
gian) and the Middle Miocéné (Ottnangian) are characterized by a coarsely detrital,

fluviatile pebble conglomerate facies. There is a marked difference between the two
in terms of the lithologieal composition of the pebble matériái, as suggested by Fig. 6.

A növel achievement from the stratigraphic viewpoint in this area is the identification

of the Lover Miocéné (Eggenburgian) which could be achieved as a result of spore and
pollen analyses (see Table II and Plate I). The biotitic rhyolite tuff horizon could be used
fór a studv of the history of tectogenetic evolution. The present-day position of the tuff

horizon (in various boreholes) is shown in Fig. 7. A reconstruction of the palaeogeo-

graphic situation as to the tuff horizon is given in Fig. 8 based on the drilling record.

As proved by the reconstruction, the zone of the Mecsekalja graben must have been
separated from the present-day Mecsek area already prior to Mid-Miocene time.

The intersection of Paleogene sediments can be considered the most significant geolo-

gical result of drilling. This has been the first evidence ever recorded of the presence of

Paleogene sedimentation in the south of Hungary. Psephitic-psammitic and mainly
pelitic and oxidized strata dated as Paleogene were found to occur in the 747.0 to 1124.75
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m interval in tho borehole. They are separated by a sharp boundary both lithologically

and in terms of oxidat ion-reduction potential from the overlying Lower Miocéné (Fig.

3 and 4). The data of the Paleogene strata are alsó shown in Fig. 6. Encompassing a
complete cycle in the 1040.0 to 1124.75 m interval at the base of the Paleogene, Upper
Eocéné sediinents of mainly terrestrial facies including a thin lignité bed can be found
(Fig. 9 and 10). The spore and pollen remains of autoehtonous origin, and thus of stra-

tigraphic value, identified in these layers are listed in Table II. The photos of the major
spore and pollen forms are shown in I’lates II and III. The spore and pollen matériái iden-

tified agrees with the ,,Borken pollen pattern” published as deriving from Germany by
Thomson and I’flug (1953). The position of the spore and pollen assemblage can be given
as corresponding to the ,,Palaogen-Zone 18” in the palynological zonation established

by P. A. Hochtjli (1978) fór the Central and western Paratethys area, which is equivalent
to an Upper Eocéné age. The analyses of the thin lignité layer of huminitic groundmass
intersected between 1088.25 and 188.4 m are given in Tables III and IV. The results of the
informál ive study of other Upper Eocéné rock materials are contained in Tables V and
VI. Two remains recovered from the Upper Eocéné layers and identified, fór the moment,
simply as traces of animal activity incertae sedis are shown in Fig. 11 and 12.

Above the sediments of an undoubtedly identified Upper Eocéné age there is a sedi-

mentary sequence showing an invariably continuous cyclical terrestral sedimentation as
main facies. Because of similarities in lithology and sedimentation to the Upper Eocéné
and of the sharp distinction from the overlying Miocéné, its age is considered to be Paleo-
gene, bút, fór lack of absolute evidence, the question of whether it is still Upper Eocéné or
already Oligocene cannot be answered yet. This part of the sequence esentially belongs
to a higher cycle consisting of several minor cycles („B to F”). Informative analytical re-

sults of its materials are suminarized in Tables VTI and VIII. The data of Table VI and
VTII suggest that, obviously because of changes in the source area, the role of materials of
granitoid origin increases as compared to that of the metamorphites representing the
basic source of sedimentation, as one proceeds higher ut the profile. Additional character-
istic features of the cycle-forming layers is the very poor sorting as manifested by the
occurrence of pebbly shales and siltstones. The nodular texture and the distinct worm
burrows observable in addition to the former are an evidence of terrestrial sedimentation
(Fig. 13, 14). The appearance of ,,Sn” in a maximum of 30 ppm concentration is in har-
mony with the hydroliti character of the sediment matériái, bút the question of why
this trace element occurs only in a definite interval of the borehole cannot be answered
until further examination is carried out.

The base of the overburden sedimentation in the borehole is represented by Pre-
cambrian garnet-staurolite biot ite-muscovite mica-schists which were formed as a result

of two régiónál and one tectonie deformation.
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I. tábla — Plate I.
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II. tábla — Plate II.
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III. tábla - Plate III.
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Az Erdélyi-medence és a Keleti-Kárpátok

fontosabb édesvízi mészkelfordulásainak
összehasonlító vizsgálata a hazaiakkal II.

dr. Fodor Tamásné, dr. Scheuer Gyula, Schueitzer Ferenc

(11 ábrával, 1 táblázattal)

Összefoglalás: A Kárpát-medence környéki elfordulások közül az erdélyiek is

igen jelentsek. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az erdélyi édesvízi mész-
kövek genetikailag részben eltérnek a hazai elfordulásoktól. Ennek megfelelen képz-
désükben olyan adottságok mutathatók ki, amelyek hazánk területén nem, vagy csak
alárendelten érvényesültek. Ilyennek értékelhetk, többek között, a Keleti-Kárpátok
vulkáni övezetéhez kapcsolódó, utóvulkáni mködésbl származó szénsavas ásványvizes
források által létrehozott édesvízi mészkösszletek. Ezek nem csak a feltör vizek vonat-
kozásában különböznek, hanem a létrehozott formák tekintetében is. Ugyanis a források

rendszerint hazánkban nem ismert travertinókúpokat hoztak létre. A helyszíni megfigye-
lések és a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján 8 elfordulást ismertetünk.

Bevezetés

Az Erdélyi-medence és a Keleti-Kárpátok édesvízi mészkelfordulásai igen

jelentsek. Ezek különböz genetikájú forrásokhoz kötdve nem csak sokféle-

ségükkel, hanem területi kiterjedésükkel és gyakori recens képzdésükkel is

méltán hívják fel magukra a figyelmet. Átfogó feldolgozásuk, értékelésük még
hiányzik. Ismertetésünknél a korábbi hazai irodalmi leírásokra a rendelkezésre

álló mai román szakirodalomra és a helyszínen végzett megfigyeléseinkre

támaszkodtunk.
A korábbi irodalmi adatok nagy része az édesvízi mészkelfordulásokat

többnyire csak érintlegesen említik. Fleg a teljességre való törekvés érdeké-

ben, mint nagyon szembeötl és érdekldést felkelt természeti látványos-

ságról emlékeznek meg róluk. így nem is annyira a földtani irodalomban,

mint inkább a méltán híres gyógyvizekkel kapcsolatos vízföldtani és gyógyá-
szati vonatkozású közleményekben foglalkoznak velük részletesebben. Az
édesvízi mészkelfordulások némelyikérl sok érdekes adatot és színes képet
kapunk a múlt század nagy földrajzi, helytörténeti és útleírásaiból is.

Idrendi sorrendben elsként Orbán B. (1869) ,,A Székelyföld leírása” 6 kötetes köny-
vében írottakról kell megemlékeznünk. A II. kötetben az édesvízi mészkövekkel több
oldalon foglalkozik, szemléletes rajzokat közölve a bélbori, borszéki és maroshévízi el-
fordulásokról. Megfigyeléseire és leírásaira az egyes lelhelyek ismertetésénél még visszaté-

rünk. Koch A. (1872) Herkules fürd és Mehádia földtani leírása kapcsán édesvízi mész-
követ a Csorics oldalából említ, amelyet a jura mészkbl fakadó hidegforrás rakott le.

Herbich F. (1878) a Székelyföld földtani és slénytani leírásában mésztufát ismertet
Borszékrl, Bélborról és Homoródról, ahol a sós, szénsavas vizek több édesvízi mészk-
halmot építettek. Hunfaevy J. (1865, 1866) írja, hogy a negyedkori képzdményekhez
tartozik a forrásokból lerakódó mésztuff is. Jókora mésztuff lerakódásokat találunk Fels-
Bisztrától EK-re, Rév környékén, a Bihar-hegysóg más részein, a Bodza mellett, az Ur-
letore vízesésnél, Hévíz, Korond, Borszék, Románszentgyörgy, Magúra, Algyógy, Bá-
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bolna, Rápolt és Gyertyános mellett. A források tárgyalásánál külön csoportba sorolja

a kérgez és a tufát lerakókat: „A források vizébl lecsapódó tuff majd lajtos jtadokat,
majd gömbölyded dombokat kéjtez. Az ily források gyakran váltogatják helyüket, ha
ti. volt nyílásaik idvel bedugulnak”. Adatokat szolgáltat Hankó V. (1891, 1896) is, aki
elssorban az Erdély -részi fürdk és ásványvizek leírásával, kémiai ismertetésével fog-

lalkozott. BoLEMÁn 1. (1896) könyvében több helyrl említ édesvízi mészkövet. így töb-
bek között Szengyörgy- fürdnél, Hadna Dombháti-fürdnél, Borszéknél, Bábolnánál, Al-
gyógvnál (Feredgyógy) és a Sztrigy völgyében Kis-Kalánnál. Staub M. (1893, 1895)
közleményeiben is számos érdekes adatot, elfordulást találunk. A már korábban emlí-

tettek közül kisebb leírást és ismertetést adva róluk, csaknem mindegyiket felsorolja.

Indokolt az általa közéltekrl még megemlíteni a Bodzaszorosi édesvízi mészkgátakat
és zuhatagokat is. Pálfy M. (1905, 1907) közleményeiben részletes leírását adja a bor-

széki, gyergyóbélbori és az Algyógy-Bábolna környéki édesvízi mészkelfordulásoknak.
Vizsgálati eredményeire az elfordulások ismertetésénél még visszatérünk. Schafarzik
F. (1924) a Cserna völgyébl, a csernal évízi borsóköves édesvízi mészköveket írta le.

Bányai J. (1929, 1938, 1949) a székelyföldi ásványvizek és források legavatottabb
ismerje volt. Több évtizedes, rendkívül értékes tudományos és gyakorlati tevékenysége
nélkülözhetetlen forrása e területtel foglalkozóknak. A székelyföldi langyos források vizs-

gálata során utal a mésztufa lerakódásokra is. Külön közleményben (1938) foglalkozik a
székelyföldi ásványvizek lerakódásainak geológiájával. A lerakodások megfigyelésénél
figyelembe vette a lerakódó ásványvizek korát, anyagát, helyét, vízbségét, hmérsékle-
tét és kémiáját. Részletes leírást ad az opál, kaolin, aragonit, forráskalcit, mésztufa, vas
(mocsárvasérc, opálos vask) stb. kiválásokról és lerakódásokról, több elfordulást rész-

letesebben is elemezve ismertet.

Kessler II. (1942) a Bihar-hegvség E-i részén lev forrásbarlangok édesvízi mészk-
elfordulásait tárgyalja. Ilyenek vannak a Körös-barlangnál (Igric-barlang) és a Zichy-
barlangnál, ahol a karsztüregbl kifolyó hideg karsztvizek, a barlangok elterében rak-

tak le édesvízi mészkövet. Jugovics L. (1947) a torjai Büdös-hegy D-i lejtjén lev Bál-

ványos-fürd forrásai kapcsán említi meg, hogy a Borvízi-forrás mésztufát rak le, a
Fidélis-forrás pedig 2— 3 m magas vasokkeres mésztufa domb tetején fakad.

Sznyi B. (1958) Borszék földrajzi leírásában szintén hasznos adatokat szolgáltat az

ottani édesvízi mészkelfordulásokról.
Az irodalmi jegyzékben soroltuk fel mindazon szerzket és közleményeket, amelyek az

édesvízi mészkelfordulások geológiájára, vízföldtanára, ásványvizeire, forrásaira, víz-

minségére, felszínalaktanára vonatkozólag adatokat tartalmaznak. Az utóbbi tíz évben
megjelent, és rendelkezésünkre álló irodalmi közlemények közül Pricájan A. (1972) és

Kisgyörgy Z. — Kristó A. (1978) tanulmányait vettük figyelembe.

Abból kiindulva, hogy a felsorolt szerzk a legfontosabb és legjelentsebb

édesvízi mészkelfordulásokat írták le, tztük ki célul ezek helyszínen tör-

tén tanulmányozását. Tanulmányoztuk az elfordulások földtani és geo-

morfológiai viszonyait, valamint a források vízföldtani adottságait és geneti-

kájukat. Különösen arra fektettük a hangsúlyt, hogy megismerjük azokat a

hazai viszonyoktól eltér jellemvonásokat (esetleges egyedi sajátosságokat,

akár képzdés, akár vízföldtani, vízkémiai vonatkozásban egyaránt), amelyek
tovább bvíthetik eddigi ismereteinket.

A tanulmányozott elfordulások ismertetése

Jelen ismertetésünkben 8 elfordulást mutatunk be részletesebben (1. ábra).

Ezek a hazai édesvízi mészkövek összehasonlítása szempontjából lerakódás

formáit, földtani, vízföldtani viszonyait és a víz ásványos összetételét tekintve

részben egyedi tulajdonságokat is mutatnak.
1. Románszentgyörgy (Singeorz Bái). A Radnai-havasok D-i elterében a

Nagy-Szamos és mellékvölgyeiben régóta ismert savanyúvíz-források lukadnak
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1. ábra. Áttekint helyszínrajz az ismertetett édesvízi mészkelfordulásokról. Jelmagyarázat: 1. Édesvízi
mészkelfordulások

Abb. 1. Ühersichtslageplan dér beschriebenen Süsswasserkalkvorkommen. Zeichenerklárungen: 1. Süss-
wasserkalkvorkommen

a magmás kzetekkel érintkez paleogén rétegekbl (2. ábra). Jelentsebb for-

rások Ujradna (Sant), — Radnaborberek (Yalea Vinulni), — Dombhát-fürd
(Anies), — Major (Maieru) és Románszentgyörgy (Síngeorz Bái), valamint a

Rebra mentén Párva (Parva).

Románszentgyörgyön 6 forrás és több fúrt kút szolgáltatja az ismert gyógy-
vizet. A feltör források egy kb. 600 m átmérj és 80 m magas hatalmas
mészkkúpot hoztak létre. A források többsége az édesvízi mészkkúp DK-i
lábánál lép felszínre a fforrás az ún. ,.Hébe forrás” a kúp tetején fakad. A
források vizét gyógyászati célokra hasznosítják, csak a Hébe-forrás vizét

palackozzák.

A források elfolyó — nem hasznosított — vizei, ma is intenzív' mészfelhal-

mozást végeznek (3. ábra). A források 16 °G körüli hmérsékletükkel a hvös
források csoportjába tartoznak, a vízmennyiség alapján pedig a kis vízhozamú
(10 l/p alatti) forrásokhoz sorolhatók. A vegyvizsgálati adatok szerint a forrá-

sok oldott sótartalma magas (Boleman J. 1896, Pricajan A. 1972, Kis-
györgy Z.—Kristó A. 1978), megközelíti a 10 000 mg/l értéket. Az uralkodó
kation a nátrium. A kálcium mennyisége 232— 360 mg/l érték között inga-
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2. ábra. Áttekint földtani térkép a Keleti-Kárpátok vulkáni övének területérl, a elentsebb édesvízi mészkövet lerakó
ásványos források helyeinek feltüntetésével. Jelmagyarázatil. Vulkáni öv, 2. Kristályos mezozóos öv (közbelsö
tömeg), 2. Küls-kárpáti flis (homokk öv), 4. Bels-kárpáti flis (flisoid), 5. Erdélyi-medence (neogén medence), 6.

Kárpát-közi medencék (pliocén medencék), 7. Ismertetett édesvízi mészkelfordulások

Abb. 2. Geologische Übersichtskarte dér vulkanischen Zone dér Ostkarpaten mit Anführung dér Stellen dér wichtigsten
Süsswasserkalk ablagemden Mineralquellen. Zeichenerklárung: 1. Vulkanische Zone, 2. Mesozoische Kris-
tallinzone (Zwischengebirge), 3. Aussenkarpatischer Flysch (Sandsteinzone), 4. Innerkarpatischer Flysch (Flyschoid),

5. Siebenbürgisches Becken (Xeogen-Becken), 6. Intrakarpartische Becken (Pliozan-Becken), 7. Die beschriebenen
Süsswasserkalkvorkommen

dozik. Az anionok közül a HC0 3 4200— 4500 mg/l mennyiségben van jelen,

jelents klorid-tartalom mellett. Az édesvízi mészkkúpot létrehozó források az

oldott elegyrészek összetétele és mennyisége alapján a nátrium hidrogénkarboná-

tos , kloritos savanyú vizek csoportjába tartoznak
,
jelents kalcium hidrogén-

karbonáttal, enyhén jódos és brómos jelleggel.

Az édesvízi mészkkúp szabálytalan alakú, általában vékonyrétegzett, fel-

színe növényzetiek ersen fedett. A D-i oldalán szép feltárások vannak,

amelyek bepillantást engednek a kúp bels szerkezetébe is.

Megfigyeléseink szerint az édesvízi mészkkúp több, ásványvizes forrás

felhalmozódásának eredményeként alakult ki. Keletkezése visszanyúlik a

pleisztocénbe. Hazánkban ilyen típusú természetes ásványvizek és édesvízi

mészkkúpok nincsenek. Hasonló kifejldés, méret és formájú kúpokat
csak Szlovákiában figyelhetünk meg.
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3. ábra. Jelenleg is képzd édesvízi mészkalakulat Román-
szentgyögynél

Abb. 3. Auch zr Zeit sich bildende Süsswasserkalkformation

bei Romönszentgyörgy

Románszentgyörgytl ÉK-re Dombhát-fürdn (Anies) is ismeretes egy
szép kifejldéséi édesvízi mészkkúp. Errl többen is megemlékeznek (Hun-
falvy J. 1886, Staub M. 1893). Az itt fakadó vizek összetétele megegyezik a
románszentgyörgvi forrásokéval, vízhmérsékletük 10 °C körüli, és ersen
szénsavasak.

2. Bélbor (Bilbor). A Bélbori-medence a Kelemen-havasok vulkáni és a
Besztercei-havasok kristályos mezozóos tömege között, zárt, ovális medence,
a Kis-Beszterce forrásvidékén 1082 m tszf.-i magasságban. A kis medencében
sok bor vízforrást tartanak nyilván.

Orbán B. (1869) írja, hogy „A Bélbor környéki ásványos források száma meghaladja
a százat, azok ugyanazon vegytartalommal bírnak, mint a borszékiek, s azokhoz hason-
lóan nagyon csekély hfokuk van.” Páxfy M. (1905) megállapítja, hogy a bélbori forrá-

sok egy kb. 3 km hosszú tektonikai vonal mentén fakadnak, s vizük genetikailag össze-
függésbe hozható a környék mezozóos karbonátos kzeteivel és a fiatal vulkanizmus
posztvulkáni tevékenységével. Tehát a víz származásikig karsztvíz, amely a mélybl
feltör C0 2

gázzal keveredik és így alakul ki az ásványos víz.

A forrásvizek mészlerakó képessége igen nagy, ezért környezetükben hatal-

mas édesvízi mészkrétegeket halmoztak fel.

Pricájan A. (1972) több forrás teljes vízelemzési adatát közli. Ezekbl az adatokból
megállapítható, hogy a források többsége a kalcium, magnézium hidrogénkarbonátos,
szénsavas hidegvizek (7— 8 °C) csoportjába tartozik. Az összes oldott szilárd anyag értéke
2300— 6000 mg/l érték között változik, amelyen belül a klorid és a szulfát mennyisége
alárendelt (I. táblázat). A kalcium 260— 630 mg/l értéke is magyarázattal szolgál arra
vonatkozóan, hogy a források kilépésük helyén azonnal intenzíven meszet halmoznak fel.

4 Földtani Közlöny
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Az ismertetett édesvízi mészkövet lerakó ásványvíz!! források vízvegyvizsgálati adatai

I. táblázat —

Szám 1 2 3

Hely
Románszentgyörgy

6. sz. forrás

Bélbor
Sasca I.

Borszék
Petfi forrás

Vízhfok
C° 16 C° 8 C° 7 c°

Vizsgálata PRICÁJAN A.

mg/l mge e% mg/I mge e% mg/1 mge e%

Ca+ +

Mg++
Na+—

K

+

hco3
-

ci-
S04

-~

Szab.
CO,

402
136

2316
4526
1936
nyom

994

19,7

11,2

100,5

75.0

54.0

14,6

8,5

77,0

58
42

537,1

170,6
155

2806
40,8—
1,300

26,5

14.1

6,8

46.1

8,1

56

30
14

97,3

2,5

631,3

264,8

78.4

1555
14,1

21.4

2048

31.0

24.0

3,3

25,5

0,3

0,4

53.1

41.2

5,7

97,0

1,1

1,5

összes ásványi anyag 10,623 — — 5,068 — - 3,261 - -

Megfigyeléseink szerint a bélbori források kis tölcsérekbl, a Cü 2
gáztól

(2,5 g/l), erteljesen pezsegve — helyi elnevezés szerint buzogva törnek fel.

Találóan hívták régen a legnevezetesebb forrást Rotvogónak (Orbán B.
1869).

A források elfolyó vize számos helyen mikrotetarátás kifejldés traverti-

nót rakott le (4. ábra). Mivel általában kis vízhozamúak, mindig csak egy
keskeny sávban halmoznak fel mészkövet.

Bélbor község körzetébe tartozó és azokhoz hasonló ásványvizekhez kell

még számítanunk a Kis-Beszterce völgyében a Borvíz nev rháznál lev
forrásokat is, ahol 300— 400 m2 területen, egy mésztufadomb mentén szén-

savas forrás fakad (Staub M. 1893).

3. Borszék (Borsec). A Gyergyói-havasok kristályos vonulatának É-i részén

880 m tszf.-i magasságban, a Borpatak mentén terül el az ásványvizeirl híres

Borszéki-medence. Ezekhez a szénsavban rendkívül gazdag, hideg ásványvizes
forrásokhoz (5. ábra) kapcsolódik a terület legjelentsebb édesvízi mészk-
elfordulása.

Részletes és színes leírását adja a borszéki elfordulásoknak Orbán B. (1869) ,,A talaj,

melybl ezen forrás felfaltad, s egyáltalán egész Borszék talaja legújabb mészkképzd-
mény, melyet a nép borknek nevez, s mely nem egyéb, mint az ásványvizek csapadéka,
melynek alakulási folyama ez. így alakítják ezredéveken át az itt feíserken savanyú-
vizek e völgynek sajátságos sziklatalaját. A borszéki kútnál 300 láb vastagságot ér el,

hosszkiterjedése 1000 öl, szélessége 500 öl.” —
Sznyi B. (1958) Borszék földrajzi monográfiájában leírja, hogy a Borszéki-medence

része annak a hegyközi medencesorozatnak, amely a Keleti-Kárpátok vulkáni övezetét

a kristályos és homokk övezetrl elválasztja. Á medencét középspliocén mozgások
hozták lérte. A dáciai (felspannon) emeletben távú üledékek képzdtek, s ezek lerakó-

dása után törtek fel a vulkánok, emelyeknek kzetanyaga a medence nyugati és dél-

nyugati peremét alkotják.
Pricájan A. (1972) részletesen ismerteti a terület földtani és vízföldtani viszonyait.

A kristályos övezetet kvarc-lencsés, zöldes kloritos palák, valamint enyhén grafitos,

szericites, kloritos fi Ilitek képviselik. Néhol megjelennek a fehér kvarcerekkel finoman
átsztt, fekete kvaréi tok. Elterjedésüket tekintve azt lehet mondani, hogy a terület

uralkodó kzetei a kvarcitos-kloritos palák. A kristályos palák dolomitos, kristályos széles
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Hydrochemisehe Untersuchungsangaben über die beschriebenen, Siisswasserkalk ablagernden Mineralwasserquellen

Tabelle I.

4 5 6 7

Maroshévíz Slanic, Moldova Algyógy Kalánfürd
Feny forrás 14. forrás Rozália forrás Római forrás

26,2 C° 9C° 31 C° 29 C°

CSAJÁQHY G. PRICAJAN A.

mg/I mge
|

e%
|

mg/l mge e% mg/l mge e % mg/l mge e %

176 8,6 41,6 119,4 5,5 2,3 195,9 9,6 73 124,2 6,1 55

45 3,7 18,0 29,8 2,5 1,4 38,4 3,1 24 43,7 3,6 32

194 8,4 40,5 3220 225,0 96,2 7,5
|

0,3 3 36,0 1,5 13

860 17,0 68,0 4343 71,5 31,0 793,0 13,0 97,2 628,3 10,2 90
249 7,0 28,0 5661,0 159,0 69 2 2 0,02 0,2 19,7 0,56 5,0

45 0,9 3,6 30,0 0,6 — 11,7 0,2 1,6 23,6 0,50 5,0

250 — — 2137,9 — — 411 — — — —
— — — 17,615 — — 1312,8 — _ 1061 — —

mészksávokat foglalnak magukba. Ezek repedésein keresztül törnek felszínre az ásvány-
víz források. A Borszéki-medence hossztengelyével egybees, kristályos mészk medence-
beli határvonalát jelz törésvonalon sorakoznak a természetes forrásfeltörések. A nagyobb
vízhozamú források közvetlenül a kristályos mészkbl bukkannak felszínre. Két forrás

a Pierre-Curie — és a Kecskés- forrás a kristályos palák repedéseibl fakad. Több, kisebb
vízhozamú forrás (Kossuth-, Petfi-, Kbánya-, Ós-forrás) az édesvízi mészktakarót
töri át.

4. ábra. A lejtn lefolyó forrásvizek által képzd travertinó Bélbornál

Abb. 4. Travertin, dér durch die bergab fliessenden Quellwásser abgelagert wird (Bélbor, Kumanien)
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5. ábra. Borszéken ( Borsec) fakadó szénsavas, hideg források egyik forráscsoportja

.466. 5. Eine dér Gruppén dér in Borsec zutage tretenden kohlensaurehaltigen, kalten Quellén

Az édesvízi mészk Borszék egyik nevezetessége. Felszíni formái még válto-

zatosabbá teszik az amúgy is szép természeti környezetet. A források által

lerakott mésztufa hatalmas (kb. 1 km2
)
területet borít a temet és a Pierre-

Curie-forrás vizét levezet Borvízárok között. Küszöböt képezve Borszékfürd
és Borszék község között, helyenként meghaladja a 60 m vastagságot is.

A Medve barlangok nevezet sziklahasadékon kívül hatalmas ids édesvízi

mészksziklák és feltárások vannak még Bagolyvárnál. Jelents édesvízi

mészkbányászat is folyik a területen (Tündér-kert közelében). A feltárások

alapján jól megfigyelhet az édesvízi mészk rétegzettsége, bels szerkezete és

kifejldésének formái. A mészk barnásszürkés fehér szín, finoman szemcsés

és helyenként üreges (1 cm-es átmérig), szövete porózus, szerkezete finoman
kristályos, törési felülete szabálytalan. A források jelents része több méter
átmérj forrástölcsért hozott létre. Példának bemutatjuk az sforrás forrás-

tölcsérét, amelynek aljában még megtalálható a víz ers szénsavgáz feltöréssel,

de már túlfolyása nincs (6. ábra).

A hatalmas édesvízi mészkelfordulások nem mások, mint a források által

létrehozott forráskúpok sorozata, amelyek bonyolult módon összenttek. A
kúpos kifejldésnek megfelelen a ferde, vékonyrétegzett mikrotetarátás kifej-

ldési forma a leggyakoribb. Staub M. (1895) által leírt számos növénymarad-
vány bizonyítja, hogy az édesvízi mészk lerakódásának idszakában, akár-

csak ma is, dús növényzet volt.

A csökken magasságkülönbségek alapján, az ásványvizes forrásoknak több

generációja különböztethet meg. Legmagasabban a már elapadt források,

forrástölcsérek vannak és a völgyben mutatható ki a legintenzívebb vízkilé-
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6. ábra. A borszéki sforrás növényzettel borított forráskrátere

Abb. 6. Dér mit Vegetation bedeckte Kráter dér ürquelle von Borsec

pés. Természetesen a mai források is több szintben fakadnak. A völgytalp
felett még 2 szint van. Ennek megfelelen az édesvízi mészkövek is különböz
idben keletkeztek, s így különböz korúak. A lerakódások már a pleisztocén

elején megkezddhettek és napjainkban is tartanak.

A terület forrásainak összvízhozama (kb. 140 150 l/p) alapján megállapít-

ható, hogy kis vízhozamú forrásokról van szó. 5 9 °C közötti vízhmérsékle-
tükkel a hidegvíz források csoportjába tartoznak. Ezek a szénsavas vegyes
típusú források (a víz a kristályos mészkbl származó karsztvíz, a C0 2 gáz a
pliocén eruptívumok utóvulkáni terméke), kémiailag a kalcium, magnézium,
hidrogénkarbonátos vizek csoportjába sorolhatók.

4. Maroshévíz (Toplita). A Maros Görgényi- és Kelemen-havasok közti át-

töréses völgyének fels szakaszán fekszik a község. Itt a Maros völgyének mind-
két oldalán langyos gyógyforrások fakadnak. A folyó szintje felett (kb. 15 m-rel)

a balparton a Feny-forrás (régi Bánffy-fürd) vizébl édesvízi mészk rakó-
dott le a terasz peremén. Ezt Orbán B. (1869) is megemlíti könyvében.
A Feny-forrás 650 m tengerszint feletti magasságban fakad; hmérséklete

25,5 °C, vízhozama 100 l/p. Vízelemzési adatok szerint az összes sótartalom
1600 mg/l; a kationok közül a kalcium (176,6 mg/l), az anionok közül pedig a
bikarbónátok (860,6 mg 1) tnnek ki. A szabad széndioxid tartalma 251,0 mg/l.

A vegyvizsgálatok szerint a maroshévízi források kalcium nátrium-hidro-
génkarhonátos, közepesen oldott sótartalmú, langyos, szénsavas vizek cso-

portjába sorolhatók. A források összes vízszolgáltató képessége közepesnek
mondható. Az összetett genetikájú keletkezés valószínsíthet és mélyebb
rétegekbl származtatható a magasabb hmérséklet miatt.
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Az édesvízi mészkgát kb. 10—12 m-es függleges sziklafalat alkot. A ke-

mény kzet növénymaradványokban gazdag, közel vízszintes rétegzettséget

mutat. Vékony réteges, de helyenként pados megjelenés. Jelenleg a forrás a
magas sziklafalról folyik le, amelyet a növényzet ersen bentt. Ezen a helyen
szemléletesen látható az a folyamat, ahogy a lecsurgó vízbl kiválik és lera-

kódik a növényzetre a karbonátos anyag. Ezt kívánjuk bemutatni a 7. ábrán.

Jól látható, hogy a tetarátagát küls peremén az él növényzeten végigcsurgó

víz kicsapja karbonát anyagát és függleges vagy közel függleges irányítottság

jön létre. A mészanyag a növényi részeket körbeveszi, az késbb kihal belle,

s így az üiegesség vagy a csövesség irányítottságából lehet következtetni a

képzdés helyére és körülményeire. Az itt megfigyelhet recens képzdési
folyamatok cs formák tanulmányozása segítséget nyújt a pleisztocén vagy
annál idsebb édesvízi mészköveknél megfigyelhet jelenségek felismerésére és

magyarázatára. Különösen a tetarátagátak küls oldalán, nagyobb magasság-
ról lefolyó vizek által létrehozott formák megértését szolgálják. A maroshévízi

típusú recens formák ismerhetk fel pl. Vértesszlsnél is, ahol az egykori

növényzet miatt közel függleges irányítottságé csövecskék halmaza mutat-

ható ki a tetarátagátak küls peremein.

5. Slánic Moldova a Keleti-Kárpátok küls homokk övezetének legjelent-

sebb régi fürdhelye. Tirgu-Oena várostól Ny-ra 18 km-re, a Slánic-patak

völgyében fekszik. Ma a források vizét palackozzák és korszer gyógyászati

célokra hasznosítják.

A Slánic patak völgyében számos forrás fakad (16 db). Itt vannak a szén-

savas vizek legkeletibb kibukkanásai. Pricajan A. (1972) adatai szerint ma-
gas C’0 2

-tartalmú nátrium-kloridos, hidrogénkarbonátos vizek. A kalcium és a

magnézium alárendelt mennyiségben^van jelen, de egyes források vizében a

7. ábra. A maroshévízi források vize a Maros völgyének közel

függleges oldalán lefolyva az ott él növényzetre rakja le

mészanyagát

Abb. 7. Das Wasser dér Quellén von Maroshévíz, am subverti-

kalen Talabhang hinabfliessend, lágert sein Kalkmaterial auf

die dórt wachsenden Pflanzen ab
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kalcium eléri a 140 mg/l értéket is. Az ásványi összsótartalom magas, némely

|
forrás vizében meghaladja a 15 000 mg/l értéket is.

A források vize hideg és vízhozamuk kicsi. A sziklák repedéseibl kilép
i vizeket korszeren foglalták. Több helyen ismeretes C0 2 gáz feltörés is. Az
egyik moffetára kis faházat építettek és gyógyászati célokra veszik igénybe.

I E mellett található a kb. 3 m átmérj, 1 m magas kicsiny édesvízi mészkkúp
(8. ábra). A forrás kiöml nyílása már eltömdött és a felszínén növényzet
telepedett meg. A kúp bels szerkezetére, egy központból sugár irányba szét-

tartó ferde, vékony rétegzettség a jellemz. A travertinó anyaga kemény,
tömött.

6. Algyógy (Geoágiu). Az Erdélyi-Erchegység D-i peremén, a Maros epi-

genetikus völgyében számos, ásványi sókban gazdag szénsavas langyos forrás
1 fakad.

A századfordulói irodalom (Boleman I. 1896, Pálfy M. 1907, Staub M. 1893) rész-

i letes leírást ad ezekrl. A szerzk közlik a források kémiai összetételét, genezisét, vala-

i
mint azt is, hogy környezetükben nagy elterjedésben édesvízi mészkfelhalmozódások
vannak. A legújabb irodalom is (Pricájan A. 1972) részletesen foglalkozik a terület forrái

saival és származásával. Üj földtani adatokat (fúrás-szelvények) és vegyészeti vizsgálat-

eredményeket is közölnek.

Édesvízi mészkelfordulások vannak Algyógy község határában a fürdnél,
amit Felsgyógy-nak (Geoágiu-Bái) neveznek, továbbá Bánpatak (Banpotoc),
Rápolt (Kapóit), Boholt (Boholt) és Bábolna (Bobilna) forrásainak körnvezeté-

8. ábra. Kis édesvízi mészkkúp, amely az itt feltör szénsavas forrás vizébl képzdött. Mellette száraz CO, gáz tör fe

(mofetta), amelyre kis faházat építettek, Slanic-Moldován

Abb. 8. Kleine Siisswasserkalkkuppe, die sich aus dem hier aufbrechenden kohlensaurehaltigen Quellwasser gebildet hat.
Daneben bricht trockenes C0 2-Gas (Mofetta) aus, worauf mán in Slanic-Moldova ein kleines Holzhaus gebaut hat
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ben. Boholt földes-, meszes, szulfátos, szénsavas ásványvizeit 1882-tl palac-
kozzák. Bábolna és Marossolymos (§oimus) forrás vizeit hajdan palackozták.

P.álfy M. (1907) megemlíti, hogy a kisrápolti forrás a község közepén fakad, vízhozama
200 l/p becsülhet és hmérséklete 22,5 °C. A bábolnai források ma már elhagyott fürd-
medencében fakadnak és a víz az erteljes C0 2 gáz hatására ersen felbugyog. Az algyó-
gyi források egy mésztufadomb közepén törnek fel. Vízhmérsékletük 29— 31 °C, és C0 2

gáztartalmuk is jelents. Genetikájukat tekintve karsztvizek, amelyek a környéken jelen-
ts kiterjedésben elforduló kristályos mészkövekbl erednek. AC 2 gáz a neogén eruptí-
vumok utóvulkáni mködésébl származik. Páxfy szerint a források feltörésében a tek-
tonikai vonalaknak is jelents szerepük van. E megállapításokat a legújabb földtani
térképezések és fúrásos vizsgálatok is alátámasztották. Pricajan A. is hasonló megálla-
pításokra jutott, megersítve az ÉNY—DK-i irányú szerkezeti törések jelentségét és
fontosságát a források keletkezésében.

Az édesvízi mészkelfordulások közül a legjelentsebbek az Algyógy kör-

nyékiek. Területi kiterjedése több négyzetkilométerre tehet. A gyógyfürd-
tl (Feredgvógytól) benyúlj k egész Algyógyig és szép feltárásai láthatók. A
községnél kb. 15 m magas, közel függleges fallal végzdik, amelyrl a források

vize vízeséssel folyik le. A fürdnél fakadó források a kilépési helyükön kb.

5— 6 m magas és 70 x 100 m nagyságú mésztufa dombot építettek. Ennek tete-

jén a rómaiak fürdmedencét alakítottak ki, amely ,.Thermae Dodonae” né-

ven ismert fürd volt. Ezt a növényzet ma erteljesen bentte. Az édesvízi

mészkkúp aljzatát is mésztufa alkotja, abból fejldik ki. A kúpos kifejldés
mellett, szép tetarátás, egymásalatti medencékbe átbukó, lerakódásból szár-

mazó képzdés is kimutatható. így vegyes típusú édesvízi mészkösszlet ala-

kult ki. A 9. ábrán bemutatott feltárás mészkösszlete a tipikus tetarátás

kifejldést mutatja. Ennek megfelelen az algyógy i elfordulást részben a for-

rások feltörési környezetében kialakult forráskúpok összenövése, részben pedig

az elfolyó vizek tetarátás lerakódásai hozták létre.

Az elmondottakból kitnik, hogy az édesvízi mészkövet lerakó források a
kalcium hidrogénkarbonátos, szénsavas langyos (20—32 °C), ásványvizek cso-

portjába tartoznak. Genetikájukat tekintve kevertvizek, mert egyrészt karszt-

vízbl, másrészt a vulkáni utómködésbl származó C0 2 gáz egymásra hatásá-

ból keletkeztek.

7. Kalánfürd (Báile-Calan) A Marostól D-re a Sztrigy (Strei) völgyében,

Vajdahunyad közelében olyan gyógyforrások fakadnak, amelyek édesvízi mész-
követ raktak le.

Staub M. (1893) az egyes elfordulások leírása során e helyrl is megemlékezik, ami-
kor azt írja, hogy a völgytalpon feltör forrásvíz kb. 10 m magas mésztufadombot rakott
le, amelynek közepén a rómaiak egy meredekfalú kerek medencét faragtak ki. Errl
Husfalvy J. (1886) is megemlékezik.

Helyszíni megfigyeléseink szerint a forrás egy kb. 30 m átmérj 6— 7 m
magasságú, önálló édesvízi mészkkúpot hozott létre. A forrás egykor a kúp
tetején fakadt — az elzekben ismertetett kúpoknál tett megfigyelések sze-

rint — forráskráterbl. A rómaiak egykor ezt a forráskrátert bvítették és

alakították ki a ma is látható medencét. A forrás vize az oldalirányban tör-

tént átvágás miatt, ma már nem építi tovább forráskúpját (10. ábra).

A 10. ábrán látható a rómaiak által kialakított fürdmedence, amely a

mészkkúp bels szerkezetét és rétegzettségi viszonyait is feltártja. A traver-
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9. ábra. Az algyógyi tetarátás travertinóösszlet feltárása, amelyben jól tanulmányozható a képzdmény bonyolult
felépítése

Abb. 9. Aufschluss des Tetaraten-Travertinkomplexes von Algyó, in dem dér komplizierte Aufbau dér Formation sich
gut studieren lásst

10. ábra. Kalánfürdnél (Báile calan) a Strigy alluviális völgyében fakadó langyos karsztvíz jelleg forrás édesvízi
mészkúpja és annak forrástölcsére, amelyet a rómaiak fürdmedencének alakítottak ki

Abb. 10. Süsswasserkalkkuppe dér im alluvialenTal dér Strigy aufbrechenden lauen karst wasserartigen Qnelle und dérén
Kráter, den die Kömer zum Badebecken ausgebildet habén (Báile Calan, Kumanien)
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tinó kúpokra jellemz mikrokaszkádós, hullámos vékonyrétegzettség is meg-
figyelhet. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az édes-

vízi mészköveket lerakó kaláni forrás vize a kalcium hidrogénkarbonátos,
közepes sótartalmú, karsztvíz-jelleg langyos A'izek csoportjába tartozik. Az
édesvízi mészkkúp a Sztrigy magasártéri teraszán fejldött ki, így korát a
holocénbe tehetjük.

8. Nagylupsa (Lupsa-Mare). Az Erdélvi-Szigethegységben ered Aranyos
(Aries) völgyében, Nagylupsa község közelében, a völgy felett hideg karszt-

forrás fakad, amely vízesésekkel ömlik a folyóba. Útja során édesvízi mész-
követ halmozott fel, amely a folyó bal partját követ útról szép természeti

látványosságot nyújt. Az édesvízi mészk a meredek völgyoldali kifejldés
típusok közé sorolható. Az Aranyos völgyében még több hasonló elfordulás
is ismert (Gyertyános, Szolcsva, Albak stb.). Szépsége és nagysága miatt meg-
említjük még az Alsó-Vidránál (Vidra de Jós) lev elfordulást is a Kis-Ara-

nyos völgyében. Ilyen, hideg karsztvízbl kivált édesvízi mészk elfordulások
Erdélyben rendkívül gyakoriak. Elssorban azokon a területeken fordulnak
el, ahol a karbonátos kzetek elterjedtek, bellük karsztforrások fakadnak és a
környezeti feltételek kedveznek, az édesvízi mészkképzdésnek.

A magyarországi és erdélyi édesvízi mészkösszletek összehasonlítása

Áttekintve az erdélyi édesvízi mészkelfordulások kifejldését és genetiká-

ját, megállapítható, hogy egyes travertinó típusoknál a hazaiakkal nagyfokú
egyezések, míg másoknál alapvet és lényeges eltérések mutathatók ki. Az
erdélyi édesvízi mészkösszletek a bonyolult földtani felépítésbl ered, vál-

tozatos vízföldtani adottságok miatt genetikailag sokszínségükkel tnnek ki.

Ennek megfelelen képzdésükben sok vonatkozásban olyan egyedi adottság-

gal rendelkeznek, amelyek hazánk területén nem, vagy csak alárendelten

érvényesültek. Ezért az ilyen típusok nálunk hiányoznak vagy csak szórvá-

nyosan jelentkeznek.

Különösen jelentsek a Keleti-Kárpátok bels vulkáni vonulatához kap-

csolódó, utóvulkáni mködésbl származó szénsavban rendkívül gazdag ás-

ványvizes források által felhalmozott édesvízi mészkösszletek. Ugyanakkor
a hazánkban ol\T gyakori, egyszer termális karsztforrásokból lerakodott édes-

vízi mészkövek Romániában csak ritkábban fordulnak el. Megfigyeléseink

szerint az erdélyi édesvízi mészkövek az alábbi származáséi és kémiai össze-

tételéi vizekhez kapcsolódnak (11. ábra).

1. Hideg karsztforrások és vizek

A karbonátos kzetek elfordulásainak környezetében a Bihar-, a Béli és

az Almás-hegység, nagyon gyakoriak.

Rendszerint völgyi és völgyoldali típusokban nyomozhatok. A hideg karszt-

vizekhez kapcsolódó elfordulások hazánk területén is gyakoriak a Mecsekben,

a Balaton-felvidéken és a Bükkben. E víztípusok által létrehozott édesvízi

mészkövek hazai és erdélyi elfordulások között jelents eltérések nem mu-
tathatók ki.
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11. ábra. Az ismertetett édesvízi mészkövet lerakó ásványvíz források fbb oldott elegyrészeinek ábrázolása egyérték
%-ban. Jelmagyarázat: 1. Románszentgyörgy (Slngeorz Bái), 2. Bélbor (Bilbor), 3. Borszék (Borsec), 4. Maros-

hévíz (Toplifa), 5. Slánic-Moldova, 6. Algyógy (Geoágiu), 7. Kalán (Báile Calan)

Abb. 11. Darstellung dér gelösten Hauptkomponenten dér die beschriebenen Süsswasserkalke ablagemden Mineral-
wasserquellen, in%. Zeichenerklirung: 1. Singeorz Bai, 2. Bilbor, 3. Borsec, 4. Toplita, 5. Slánic-Moldova, 6.

Geoágiu, 7. Báile Calan

t

2. Termális karsztvízforrások és ezek vizei

Hazánkéhoz hasonló termális karsztforrások az Erdélyi-medencében is ismer-

tek több helyen. E források környezetében is kimutathatók édesvízi mészk-
összletek, de számuk a magyarországiakéhoz képest alárendeltebb.

3. Vegyes vagy kevert források és vizek

a) Hideg (12 °C-ig) kalcium, magnézium, hidrogénkarbonátos, szénsavas,

közepes vagy magas sótartalmú források. A megfigyelések szerint az ilyen

típusú ásványvizek és források travertinó lerakó képessége igen jelents, mert
környezetében többnyire hatalmas travertinó elfordulások vannak. Ide tar-

toznak pl. a bélbori és a borszéki ásványvizek. Hazánkban ilyen típusú forrá-

sokhoz kapcsolódó édesvízi mészkövek csak alárendelten fordulnak el (Bala-

ton-felvidék).

b

)

Hideg, nátrium kloridos, hidrogénkarbonátos, szénsavas, rendszerint ma-
gas oldott sótartalmú ás\ ányvizek. E vizekhez a kalcium a többi elegyrészek-

hez viszonyítva alárendelt, de mennyiségileg mégis számottev. Az ilyen típusú

vizek karbonátfelhalmozó te\ékenysége korlátozott, s ezért nem jelents. Ke-
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letkezésük a kedvez környezeti feltételek kialakulásával magyarázható. A
Keleti-Kárpátok területén több helyen figyelhet meg ilyen forrás, s a vizek-

bl travertinó kiválás. Ide sorolható többek között a Slánic-Moldovai elfor-
dulás. Vizsgálataink szerint hazánkban ilyen típusú természetes forrásokhoz
kapcsolódó édesvízi mészkövek hiányoznak.

c) Hideg és hvös (10—18 °C között) nátrium hidrogénkarbonátos, kloridos,

szénsavas, magas oldott sótartalmú ásványvizek. Ezekben a kalcium meny-
nvisége is jelents, s ezért mészlerakó képességük is számottev. E vizek cso-

portjába sorolhatók a románszentgyörgyi és a dombhátfürdi források, ame-
lyek környezetükben nagy elterjedés travertinó kúpokat hoztak létre. Ha-
zánkban ilyen víztípusokhoz kapcsolódó édesvízi mészkelfordulások nin-

csenek.

d

)

Langyos (32 °C ig) kalcium, magnézium hidrogénkarbonátos, szénsavas,

alacsony vagy közepes sótartalmú ásványvizek. E víztípus kialakulását a leg-

több esetben a karsztvíz és a posztvulkáni mködés összekapcsolásaként kell

értelmeznünk. Az utóvulkáni hatás nagysága különböz mérték lehet. Ettl
függen e típuson belül egymástól kisebb-nagyobb eltérések alakultak ki a
forrásoknál, amelyet természetesen a helyi földtani adottságokból ered elté-

rések még tovább fokoznak. A megfigyelések szerint ebbe a csoportba tartozó

fonások és vizek édesvízi mészk lerakó képessége igen jelents, mert környe-

zetükben többnyire hatalmas travertinó elfordulások ismeretesek. Ide sorol-

hatók az Erdélyi-Érchegység DNv-i részén, a Maros-völgy közelében (Algyógv,

Bábolna, Bánpatak, Rápolt környéki források), valamint a Sztrigy völgyében
(Kalán-fürd) feltör források. Énnek a víztípusnak egy másik változata a
maroshévízi termálvíz, amelyben a kalcium mellett jelents mennyiségben
nátrium is jelen van. Ezért ezek a források a langyos, kalcium, nátrium, hidro-

génkarbonátos kloridos, gyengén szénsavas források csoportjába sorolhatók,

így átmeneti típust képviselnek az elzekben leírt nátrium hidrogénkarbo-

nátos, kloridos és a tisztán kaleiumhidrogén karbonátos, szénsavas ásványvizek
között. Marosliévizen is nagyobb travertinó elfordulás van. Ugyanis a for-

rások karbonát kiválási hajlama és adottsága jelents.

Megjegyezzük, hogy az utóvulkáni mködéshez kapcsolódó ásványvizes

források elfordulása és travertinó képz sajátosságai között van a legnagyobb

különbség az erdélyi és a hazai viszonyok között. Ezért az ismertetésnél ezeket

kiemelten tárgyaltuk. Mivel a Keleti-Kárpátokban és az Erdélyi-medencében

az ismert elfordulások száma több százra becsülhet, arra törekedtünk, hogy
a különböz genetikájú vizekhez tartozó egv-egv elfordulást ismertessünk,

így áttekintést adhattunk az édesvízi mészkképzdményekrl is.

Összehasonlítva a hazai és az erdélyi adottságokat, megállapítható, hogy
több vonatkozásban egyezés mutatható ki, de ugyanakkor vannak jelents

eltérések is. Azonos genetikájú édesvízi mészkövek vannak a karsztos hegy-

ségekhez kapcsolódó hideg karsztforrásoknál (pl. Aranyos völgyében, Révi-

szorosban stb.). Eltéx'és mutatható ki a termális karsztforrások által lerakott

mészköveknél, mert e vizek hazánkban jelents elfordulásokat hoztak létre.

Ugyanakkor ezek a vizek az erdélyi travertínók keletkezésében és felhalmozó-

dásában alárendelt szerepet játszottak. Hazánkban hiányoznak, ill. nem jelen-

tsek azok az elfordulások, amelyek Erdélyben oly gyakori hideg vagy meleg

ásványvizes forrásokhoz kapcsolódnak. Utóbbi helyen legszebb travertinó el-

fordulások rendszerint éppen ezekhez kapcsolódnak.
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Vergleichsuntersuchung dér wichtigsten Süsswasserkalkvorkommen
cles Siebenbürgischen Beekens und dér Ostkarpaten mit denen von

Ungarn

Dr. P. Fodor— Dr. Gy. Scheuer— F. Schweitzer

Xach cinéin Überblick dér Entwieklung, Genetik und Ausbildung dér ungarisehen und
rumanischen Süsswasserkalkvorkommen stellen die Verfasser fest, dass bei einigen Vor-
komnien grosse Übereinstimmung dér einzelnen Travertin-Typen nachgewiesen werden
kaim, wáhrend bei anderen grundsátzliche und wesentliche Unterschiede sich erkennen
lassen. Wegen dér durch den áusserst komplizierten geologischen Bau bedingten, sehr
abwechslungsreichen hydrogeologischen Gegebeniieiten zeichnen sich die Süsswasser-
kalk-Koniplexe Rumániens mit ibrer genetischen Mannigfaltigkeit aus. Uementspre-
chend lassen sich in ihrer Bildung in gewisser Hinsicht solche eigenartige Beschaffen-
heiten nachweisen, die sich im ungarisehen Raum nicht, oder in sehr untergeordnetem
Mass geltend maehten. Demzufolge fehlen diese Tvpen in Ungarn vollkommen, oder sie

treten nur sporadiscli in Einzelfállen auf. Als solche sind die Süsswasserkalk-Komplexe
zu bewerten, die durch die an Kohlensaure reichen Mineralwasserquellen abgelagert wur-
den, und an den vulkanischen Bogén des inneren Teiles dér Ostkarpaten gebiuiden sind.
Demgegenüber kommen die in Ungarn so háufigen, von einfachen thermalen Karst-
quellen abgelegerten Süssvvasserkalke in Rumánicn nur ganz selten vor.

Die ungarisehen und rumanischen Verhaltnisse vergleichend kann mán feststellen,

dass sich bei gewissen Süsswasserkalken eine Übereinstimmung nachweisen lásst, doch
auch wesentliche Unterschiede vorhanden sind. Solche Süsswasserkalke identischer
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Genetik sind an die karstischen Gebirge oder Gebirgsteile gebunden, in kalten Karst-
wasserquellen zu finden (Aranyos-Tal, Rév: Travertine). Ein Unterschied kaim bereits
bei den durch thermale Karstwasserquellen abgelagerten Kalksteinen naehgewiesen
werden, diese Wásser in Ungarn namhafte Vorkommen zustande gebracht habén, wáhrend
in Rumánien die Entstehung und Anhaufung dér dortigen Travertine niu’ eine unter-
geordnete Rolle spielten.

In Ungarn fehlen oder sind unbedeutend die solchen Vorkommen, die an die in
Siebenbürgen so háufigen kalten oder warmen Mineralwasserquellen gebunden sind. Die
schönsten Travert invorkommen habén sicli in Rumánien gerade bei diesen abgelagert.

Die rumánischen Siisswasserkalke sind an Wásser von folgendem Ursprung und fol-

gender chemischen Zusammensetzung gebunden, wobei gleichzeitig die ungarisc-hen Ver-
háltnisse mit erörtert werden.

1.

Kalte Karstquellen und an dérén Wásser gebundene Süsswasserkalke

In dér Umgebung dér Karbonatgest eiiRorkotnmen sind diese sehr háufig vorzufin-
den. So z. B. im Bíbor-, Codru- mid Ahnas-Gebirge. An kalte Karstwasserquellen gebun-
dene Vorkommen sind auch in Ungarn, im Mecsek, im Balatonhochland und im Bükk-
Gebirge sehr háufig. Die durch diese \Vassertypen bedingten Süchwasserkalke weisen
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den ungarischen mid rumánischen Vorkom-
men auf.

2.

Süsswasserkalke aus thermalen Karstwasserquellen

Den ungarischen áhnliche thermale Karstwasserquellen sind in Rumánien an mellre
ren Stellen, z.b. am Ostrand dér Grossen Ungarischen Tiefebene (1. Mai-Bad) bekamit.
Auch in dér Umgebund solcher Quellén können Süsswasserkalk-Komplexe naehgewiesen
werden, doch ist ihre Zahl im Vergleich zu ihren migarischen Analógén nicht bedeutend.

Die in den zentralen Gebieten des Karpatenbeckens entstandenen karsthydrogeolo-
gischen Verháltnisse weisen von diesem Gesichtspunkt spezifische Carakteristika auf
und dies bedingt den Reichtmn an karstischen Thermalwássern und die grosse Verbrei-
tung und Zahl dér davon abgelagerten Süsswasserkalke, besonders im Ratmie des Trans-
danubischen Mittelgebirges. Die aus thermalen Karstquellen stammenden Süsswasser-
kalke sind in Ungarn von vorwiegender Bedeutung.

3.

Süsswasserkalke aus Mineralwasserquellen

a) Kalte (bis 12 °C) Quellén von kalzimn-, magnesiumhydi’ogenkarbonatischem, koh-
lensáurehaltigem Wásser von mittlerem oder hohem gelöstem Salzgehalt. Die Fáhigkeit
zr Travertinablagerimg dér Mineralwásser und -quellen solchen Typs ist aufgrund dér
Beobachtimgen als sehr bedeutend zu beurteilen, weil in dér Umgebmig von diesen

zmneist riesige Travert invorkommen bekannt sind (Bélbor, Borsec). In Ungarn treten

die an solche Quellentypen gebundenen oder davon ableit bárén Süsswasserkalke in

geringer Zahl im Balatonhochland, bei den postvulkanischen Mineralwasserquellen des
Basalt vulkanismus auf.

b

)

Kalte, na trimucii loridiialt ige, hydrogenkarbonatische, kohlensáurehaltige Mineral-
wásser von gewöhnlic-h hohem gelöstem Salzgehalt. Das Kalzimn in diesen Wássern ist

im Vergleich zu den anderen Komponenten gering. Die karbonatakkumulierende Tátig-

keit solcher Wásser ist beschránkt. Ihre Entstehung ist auf günstige Umweltbedingungen
zurückzuführen. Die Ausscheidung von Travertin aus dem Wássern lássst sich an inehre-

ren Stellen in Rumánien (Slánic Moldova) beobachten. Nac-h den Untersuchungsergeb-
nissen sind in Ungarn keine Süsswasserkalke vorhanden, die aus natürlichen Quellen
solchen Typs stammen.

c) Kalte und kühle (10 bis IS °C) natriumhydrogenkarbonatisehe, chloridische, kohlen-
sáurehaltige Mineralwásser von hohem gelöstem Salzgehalt. In diesen ist auch die Menge
des Kalziums erheblich und demzufolge ist die kalkablagernde Fáhigkeit dér Wásser
betráchtlich. Zr Gruppé dieser Wásser sind die Quellen von Románszentgyörgy und
Dombhátfürd zu rechnen, die in ihrer Umgebung Travertinkuppen zustande gebracht

habén. In Ungarn gibt es keine Süsswasserkalkvorkommen, die an diese Wassertvpen
zu binden wáren.
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d) Laue (bis 32 °C) kalzium- und magnesiumhydrogenkarbonatische, kohlensáuro-
haltige Mineralwásser von niedrigem odor mittlerem Gesamtsalzgehalt. Die Entstehung
dieses Wassertyps kann in meisten Falién als eine Kombination von Karst-, bzw. Kluft-
wássern und postvulkanischer Tátigkeit gedeutet werden. Demzufolge ist die Fáhigkeit
zr Süsswasserkalkablageriuig dér in diese Gruppé gehörenden Quellén und Wásser auf
grund dér Beobachtungen als sehr bedeutend zu beurteilen, da in ihrer Urngebung zu-

meist enorme Travertinvorkommen bekannt sind.

Hier sei bemerkt, dass die travertinbildenden Eigenschaften dór postvulkanische
Tátigkeit gebimdenen Mineralwasserquellen den Faktor darstellen, dessen Rolle imd
Bedeutung zwischen den beiden Lándern unterschiedlich sind. Deswegen wurden diese

Eigenschaften in den obigen Ausführungen mehr betont.
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Diagén kalcit az iharkúti bauxitban*

Mindszenty Andrea**

(3 ábrával)

Elzmények

A legtöbb karsztbauxitban tizedszázaléktól több százalékig terjed mennyi-
ségben megjelen kalcitról legutóbb Bárdossy Gy. (1977) adott összefoglaló

áttekintést. Szerinte ,,a bauxit felhalmozódásával szingenetikusan csak ott

fordul el, ahol a telepek folyamatos üledékképzdéssel mennek át a fed
mészkbe” s erre példaként az uráli és altáj-szajáni devon telepeket hozza fel.

A kalcit nagyobb részét diagenetikus, ill. epigenetikus eredetnek, ezen belül

határozottan deszcendensnek tartja. Ezt alsóperei, halimbai, szci, kisldi

megfigyeléseivel támasztja alá: a hivatkozott telepeken a kalcit mindig a fels
szinteken, a bauxit alapanyagában, ill. üregkitölt jelleggel dúsult, az ooidok,

gömbszemcsék belsejét érintetlenül hagyta. Ugyanakkor egyértelmen desz-

cendens folyamatokról tanúskodik a „telepeket átszel tértágulásos vetk
mentén” leszivárgó talajvízbl kicsapott kalcit. Ami a mediterrán övezet

határainkon túli bauxit lelhelyeit illeti, a Bárdossy által felsorolt francia,

olasz és görög példák ugyancsak a kalcit epigén, deszcendens voltát látszanak

igazolni.

Az iharkúti bauxit kalcitja

A szenon-feds iharkúti bauxit kalcitját els ízben T. Gecse É. (1976)

említette. Szerinte ,,a kalcit részben törmelékes eredet, homok- és kzetliszt

méret, részben pórusokat tölt ki”.

Az 1978— 81 között végzett részletes litológiai vizsgálat során a vékony-

csiszolatokban a kaleitnak egy az eddigiektl eltér megjelenési formáját sike-

rült megfigyelni. Számos jó minség ooidos, diagén-törmelékes szövet bauxit-

mintában (a függleges szelvények alsó, középs és fels harmadában egy-

aránt) elfordult, hogy egyik-másik ooid belsejét koncentrikus vagy szub-

koncentrikus elrendezdésben, egyedül, vagy hipidiomorf gibbsit kristályok-

kal társulva, 30—70 /i szemcseméret, jó-kristályos, víztiszta, xenomorf-allo-

triomorf kalcit töltötte ki. (Az ilyen típusú kalcit mennyisége, a bauxit összes-

mennyiségére vetítve, egyetlen mintában sem haladta meg az 1%-ot) Ehhez

* Eladva a Mi'T Közép- és Északdunántúli Tér. Sz. 1980. V. 6-i ülésen.
** ELTE Ásványtani Tanszék, Budapest

5 Földtani Közlöny
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hasonló jelenséget eddig csak Beneszlavszkij, Sz. (1963) észlelt a szovjetunió-
beli krasznooktrjabszki telepben, ahonnan ,,koncentrikus felépítés kalcitos

üregkitöltés”-eket említett.

Az iharkúti ooidok kalcitja minden esetben az ooidok mag-zónájához közeli

héjakhoz kapcsolódik, a küls héjakkal nem érintkezik, ilyen módon kívülrl,
repedéskitöltésként való utólagos (deszcendens) betelepülésének lehetsége
egyértelmen kizárható.

Azokban az esetekben, ahol az ooid belsejében megfigyelhet jó-kristályos

fázis kizárólagosan kaiéit volt, az ooid mag-része mindig opaknak, vagy egészen
barnásán áttetsznek mutatkozott. Ezt a barnásán áttetsz anyagot jól lehe-

tett analogizálni az Iharkút IV. sz. lencse külfejtésében korábban közvetlenül

fed alól gyjtött, szerves anyagban dús, fakó, részben vastalanodott bauxit
finom, bomló, növényi foszlányaival (melyekhez, ket körülölel szegély gya-
nánt, ugyancsak gyakorta kapcsolódott kalcit). Ugyanez a közel-opak visel-

kedés anyag egyik-másik vegyes (gibbsit -j- kalcit) kitöltés ooidban is meg-
figyelhet volt. így — bár az opak anyag egy részének vasoxidos (hematitos)

összetétele nyilvánvaló — a növényi detritusz jelenlétének lehetségével a

vegyes kitöltés ooidoknál is számolni lehet.

A vegyes kitöltés ooidok gibbsitje 30— 60 /u , ritkán ennél is nagyobb
méret, gyakran jellegzetes ikerlemezes, idiomorf, pszeudobexagonális vagy
hipidiomorf, fenntt pikkelyekbl, ill. táblákból áll, melyeken a hasadási nyom-
vonalak és egyéb morfológiai jellegek jól tanulmányozhatók. A táblák az

ooid koncentrikus héjai által kijelölt irányokra merlegesen rendezdnek. Sem-
miféle, eredetileg kolloidális kiválásra, ill. gélállapotot követ rekrisztallizá-

cióra utaló szerkezeti bélyeg nem látható rajtuk, ezért híg ionos oldatból kivált

fázisoknak tekinthetk.
A kalcit nagyságrendileg azonos szemcsemérettel a gibbsitkristályok közötti

teret tölti ki, s mint ilyen, a kett közül ez tekinthet a fiatalabb fázisnak,

I. almi. Elszenesedett növényi foszlány, száradás! repedéseiben és peremei körül kaiéit tál. ( / / N)

Fig. 1. Organic detritus (most probably somé plant-root remnant) with caleite fiiled desiccation eracks and a calcitie-

kaolinitic aureole around its rim. (nicols parallel)
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2. ábra. Elszenesedett növényi maradvány repedését kitölt, bomlástermék-eredet kaiéit. (// N)
Fig. 2. Calcite forined by organic decay. (nicols parallel)

kalcit
lOOyU

3. ábra. Mozaikszeren összentt gibbsittel és kalcittal kitöltött ooid. (+ N, gipszlemezzel)

Fig. 3. Mosaic-like intergrowth of calcite and gibbsite within an ooid. (nicols crossed, with sensitive tint plate)
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azzal a kiegészítéssel, hogy a gibbsitkristályokkal egyenértéken jó-kristályos

megjelenése és a térkitöltés mozaikszer volta a gibbsittel közel egyidej ki-

válást jelez. Gélöregedésre utaló szerkezeti bélyegek, vagy optikai anomália
híján a kaiéit is híg ionos oldatból kivált fázisnak tekinthet.

Az észlelt jelenségek értelmezése

Az ooidok belsejében, a koncentrikus, szubkoncentrikus héjakhoz kapcso-
lódó jó-kristályos kaiéit jelenlétének magyarázatául az alábbi két lehetség
kínálkozik:

1 . A karbonátos környezetben, vizes közegben összehalmozódó üledékanyag
..üledék-vize” szükségképpen Ca + + és HC0 3

~ ionokat is tartalmazott. Össze-
tételére nézve az anyag — bauxitról lévén szó — gyakorlatilag A1-, (Fe-, Ti-)-

-oxid-hidroxidok és hidroxidok elegye kellett legyen, amely a diagenezis során
a kolloid diszperz rendszerek morfológiai fejldésének „szabályait” követve
zömmel gömbded szöveti elemekbl (ooidokból, pizoidokból) álló böhmit-

gibbsit-goethit-anatáz együttessé kristályosodott. A gélöregedéssel kapcsolatos

szinerézis folyamat során azonban a kristályosodó gélrl lehasadt híg ionos

oldatban az alumínium mellett jelen lehetett az „üledék-víz” Ca ++ -ja is. így
válhatott lehetségessé az ooid koncentrikus lefutású zsugorodási hézagaiban,

a szinerézis-oldatból, a gibbsit mellett a jó-kristálycs kalcit kiválása is. Ezek
szerint tehát a kalcit lehet egyszer szinerézis-eredet fázis, amelynek jelenléte

a karbonátos környezetben való üledékfelhalmozódás szükségszer velejárója,

így magyarázható az optikailag szerves eredetnek minsíthet bomláster-

méket nem tartalmazó gibbsit-kalcitos ooidok képzdése.
2. A másik lehetség az, hogy a CaC0 3 az üledékkel együtt betemetd

szerves detritus bomlástermékeként dúsul fel azokban a diagenetikus szöveti

elemekben (ooidokban), amelyekben az akkréciós ooid-képzdés során a nuc-

leus szerepét egy-egy bomló növényi foszlány-, törmelék töltötte be. Hogy a
bauxitfelhalmozódás körülményei között bomlástermék-eredet kalcit meg-
jelenhet, azt az említett fed-alatti, redukált fáciesbl gyjtött minták kalcit-

koszorús növényi detritusa egyértelmen bizonyítja. Jó összhangba hozható ez

a magyarázat azzal az általánosan elfogadott ténnyel is, miszerint a bauxit-

felhalmozódás trópusi klímán, minden valószínség szerint dús vegetációjú

környezetben történt, amely, különösen gyors ütem üledékképzdés esetén,

könnyen eredményezheti azt, hogy a leüleped anyag finom szerves detrituszt

is magába zár.

Összefoglalás

A szenon terresztrikummal (csehbányái formáció) fedett iharkút! bauxit

egyes ooidjainak belsejét önállóan, vagy gibbsittel társulva kitölt kalcit, meg-
jelenése és társ-ásványai alapján, diagenetikus képzdménynek minsül. Kö-
zelebbrl: egyszer szinerézis-eredet, vagy/és növényi detritus in situ bom-
lásából származtatható, semmiképpen nem deszcendens. Jelenléte az üledék-

felhalmozódás körülményeinek szükségszer velejárója. Hasonlóan részletes

itológiai vizsgálatokkal várhatóan többi bauxitjainkban is kimutatható lesz.
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Meglep a közel-szingenetikus kalcit-gibbsit együttes kristálymérete ! Bár-
dossy, Gy.—White, J. (1979) szerint ugyanis „a karsztbauxit gibbsitjének

rendkívül apró — 0,05— 0.5 y — kristály méretét az magyarázza, hogy az

Al(OH) 3 gél kristályosodását a bauxit-telepen átszivárgó vizek oldott karbo-

náttartalma akadályozza, ill. lassítja”. A jelen cikkben ismertetett mozaik-

szer kalcit-gibbsit összenövés ezzel szemben arra mutat, hogy bizonyos ese-

tekben, a kolloid gélöregedés részeként (szinerézis !) megvan a lehetség arra,

hogy a gibbsit és kaiéit, viszonylag nagyméret kristályokként, együtt jelen-

hessen meg a karsztbauxitokban is.

*

Köszönetnyilvánítás

Az anyagvizsgálat elvégzésére a lehetséget a Bauxitkutató Vállalat terem-

tette meg. Ezért és az iharkúti bauxittal kapcsolatos gondolatébreszt beszél-

getésekért egykori kollégáimat illeti köszönet. A fényképfelvételek az ALU-
TERV fotomikroszkópján készültek, melynek használatát dr. Vörös I. volt

szíves engedélyezni számomra.
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Diagenic calcite in the Iharkút bauxite

I

A. Mindszenti)*

I

ln their 1979 paper G. Bárdossy and J. White claim that „the small grain size of
gibbsite in the karstic bauxites is the result of the inhibition and retardation of the crystal-

lization of the Al(OH) 3 gél cused by the dissolved carbonate species in the water percolat-

ing through the bauxite deposits” and that „formation of large, well-crystallized gibbsite

particles in high-levrel deposits appears to be favoured by extremely good drainage con-

ditions under neutral to slightly acid pH values and negligibly small concentrations of
dissolved carbonate species”.

Microscopical evidence front the Iharkút occurrence (Northern Bakony, Transdanubia,
Hungary) shows that gibbsite crystals of considerable size (30 to GO /í, sometimes even
larger) may form mosaic-like intergrowths with calcite within ooid-shells suggesting

more or less contemporaneous precipitation of the two during diagenesis. Thus the in-

hibition of crystal growth of Al(OH) 3 by the presence of dissolved carbonates seems to

be nt a generál rule bút rather a local phenomenon that seeks fór somé special explana-
tion, and the generally fine-grained natúré of most karstic bauxites may be brought
about by somé factors other than the carbonate content of the environment.

• Dep. fór Minerals and Mineral Resources, Eötvös L. University, Budapest
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Although the mechanism of the calcite-gibbsite intergrowth as recogr.izi d in the above
mentioned Iharkút bauxites is vet nt fully ur.derstood, two alti rnalivts are proposed
fór an explanation:
No 1. Similar to gibbsite alsó ealcite rnay be of synrretic origin precipitated from

„excess water” of the ageing colloid. or

No 2. ooids with a calcite-gibbsite shell áronod their core mav be of accretional origin

formed around somé organic remnant (like rootlets) and in this case organic decay may
have served as a carbonate source during laté diagenetic recrystallization. The low bút
Bteady organic carbon contcnt of the bauxite and the opaque or slightly translucent
appearanee (= organic rnatter?) of the core of several ealcitih rofls ooids setm to approve
this alternative.
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I

Munieriák
a Sümeg-Gyepükaján környéki szenonból

(ajkai formáció)

Gellai Mária—Tóth Kálmán*

(2 ábrával, 3 táblával)

Rövid ismertetés: A f'elskréta Munieriákat a hetvenes évek közepe óta

Munieria grambasti grambasti Bystricky sensu A. Cherchj, I. Gusic, M.
Schmibt és R. Schroeder (1981) alfajhoz sorolják. A Sümeg-Gyepükaján
környéki leletek mikromorfológiai változatai az A. Cherchi et al. által ismer-

tetett kalcitleépülési sorozattal tökéletes összhangban vannak. Esetenként
csökkentsósvízi rétegekre utaló Gastropodával együtt fordulnak el.
A BKV földtani laboratóriumában 1969-ben több rétegsort vizsgáltunk

részletesen, melynek során felfigyeltünk a szenon kszénösszletben lev mész-
alga-dús rétegekre. A legutóbbi években újabb rétegsorokat vizsgáltunk és

azonosítottuk ezeket az algákat. A terület szenon üledékei az alábbi sztra-

tigrafiai egységekbe sorolhatók be: polányi márga formáció, ajkai formáció,

jákói márga formáció, csingervölgyi tagozat
,
ugodi mészk formáció, valamint

az újabban Gellai M. Ludas Fné (1981) által javasolt, az utóbbi három
formáció bázisán egyaránt elforduló ,,kozmatagi tagozat”.

1 . ábra. Sümeg és Gyepükaján közötti terület térképvázlata (D-i Bakony), mindazon bauxitkutató fúrások feltünteté-

sével, amelyekben a Munieria grambasti sarda Cherchi et al.ssp-t észleltük

Fig. 1. \tap-outline showing the area of Sümeg and Gyepükaján (South-Bakony Mountain); with bauxite prospecting
boreholes, in whioh the Munieria grambasti sarda Cherchi et al. ssp. was observed

* Bauxitkutató Vállalat, 8221 Balatonalmádi Pf. 21.



268 Földtani Közlöny 112. kötet, 3. füzet

A továbbiakban az ajkai formációból származó mészalgákkal és ökológiai
értékelésük végett a mellettük elforduló csigákkal foglalkozunk.
A mészalgák — néhol tömegesen — egyes márga, mészinárga, agyagos mész-

k, homokos, molluszkás, mészmárgarétegekben jellemzek. Ezért a mészalgás
rétegek nagy területen többé-kevésbé a formáció alsó részében jelentkeznek.
Az algás rétegek vékonycsiszolataiban más mikrofosszilia csak nagyon gyéren
fordul el, néhány vékonyhéjú, díszítés nélküli Mollusca héjat lehet azonosí-
tani. Makroszkóposán azonban egyes rétegekben viszonylég több Mollusca
látható: Corbula sp., Cardium sp. és egy díszítetlen Pyrgulifera faj, a P. glabra
Hantken. A Pyrgulifera glabra Hantken Babtha Ferenc vizsgálatai szerint
édesvízi faj, de megél az oligohalin brakk vízben is (Bartha F. 1962). Jelen
esetben a P. glabra mellett elforduló Corbula sp. Cardium sp. taxonok a
Mollusca tartalmú rétegek csökkentsós vízi keletkezését jelzik. A csak mész-
algákat tartalmazó rétegek — tekintettel a Foraminiferák teljes hiányára —
édesvízi lerakódása azonban nem kizárt.

A mészalgákat a Munieria grambasti sarda Cherchi et al. alfajjal azonosí-

tottuk. Az azonosítási folyamatot késbb részletezzük. A Munieria] Deecke
1883 nemzetséget a leíró és J. Pia nyomán, a fosszilis Dasycladaceae és Chara-
ceae család közötti homoemorfia miatt sokáig Dasvcladaceaenak tartották.

Újabban M. Conrad és R. Radoicic (1972) és mások a Characeaékhez sorolják.

Mindenképpen a zöldmoszatokhoz tartozik. A recens zöld moszatokra jellemz
környezeti tényezk alapján — más paleontológiái vizsgálatok eredményeivel
együtt — megállapíthatjuk, hogy a mészalga-dúsulást tartalmazó üledékek
képzdési idején trópusi hmérséklet, sekély ár-apálvövi környezet, általában

5 m-nél kisebb vízmélység, csökkentsósvíz, finomhomokos iszap aljzat és

intenzív hullámzástól védett, alacsony energiájú skörnyezeti tényezk voltak

uralkodóak.

A Munieria faj leírása vizsgálati anyagunkból

Division: Thallophyta (= Algáé)
Phylum: Charophyta (?)

genus: Munieria Deecke 1883
típusfaj: Munieria baconica Deecke 1883
species: Munieria grambasti Bystricky 1976

subspecies: Munieria grambasti sarda Cherchi et al. 1981

típus alfaj: Munieria grambasti grambasti Bystricky 1976, in: Cherchi
et al. 1981

Synonimái: lásd Bystricky 1976. p. 48.

Diagnózis: a Characeaek meghatározásában a mészköpeny alakja, mé-
rete, tagoltsága, a függelékek formája, elrendezdése, a tengelysejt alakja és a
szaporítósejtek morfológiája a klasszikus specifikus bélyegek. Figyelembe kell

azonban venni a diagenezis során bekövetkez változásokat. A Munieria
grambasti Bystricky 1976 faj elssorban a mészköpeny biometriai értékeiben

különbözik a típusfajtól. A M. g. sarda jellemzi: a mészköpeny radiálisán

elhelyezked likacssorokkal ízelt. Egy-egy gyrben (likacssorban) 8— 10 likacs

van. A mészköpeny átmérje (D) ideális megtartási állapotban egy példányon
állandó, csak az alga legfiatalabb részein rövidebbek és keskenyebbek az ízek.

A mészköpeny keresztmetszetben kerekded, hosszában barázdált. A mész-
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köpeny ritkán fosszilizálódik ideális állapotban, szétesik ízeire, bizonyos sor-

rendet követve az eredetileg durvább, pátit jelleg kaiéit fokozatosan leépül,

mikritesedik. Ezt a folyamatot Cherchi és társai követésre méltóan pontos,

világos, tömör és korrekt dolgozatukban (1981) részletesen leírták, morfoló-

giai variáció sort vezettek le a diagenezis függvényében. Az megállapításaikat

a mi anyagunk tökéletesen igazolja. Az átkristályosodás folyamata megvál-
toztatja a mészköpeny eredeti kristályos megjelenését és alakját, végs soron

egyes méreteit is. Ezért a tengelyüreg méretei nem jellemzek, A mikritesedés

során a nagy kristályokból optikailag egységes mikritmassza képzdik, széls
esetben az egész beleolvad az alapanyagba. Néha a mikritesedés a tengelysejt

üregénél kezddik, s mivel a mikritesedett részek gyorsabban megsemmisül-
nek, egy másodlagosan kiszélesedett központi üreg a végeredmény. A mikri-

tesedés, a szétesés különböz állomásai ugyanabban a csiszolatban megfi-

gyelhetk. A mészköpeny különböz megjelenési formája sok eltér meghatá-
rozásra és néhány téves morfológiai következtetésre ad magyarázatot.
A mészköpeny leépülési sorát Cherchi és társai fajra jellemz bélyegnek

tartják, mivel ezt a jelenséget a M. baconica-ná\ nem figyelték meg. A két

ismert faj közül a klasszikus M . baconica Deecke 1883 Bystricky szerint

endemikus, csak a Bakonyban fordul el. A többi leírt M . baconica tulajdon-

képpen M. grambasti. így a M. grambasti sztratigrafiai elterjedése jóval tá-

gabb: a felsjurától— felsk] étáig. Virágkora — úgy tnik - az alsókrétától

a cenománig tart.

Differenciál diagnózis: A legspecifikusabb különbség a két alfaj

között a mészköpeny küls átmérjének (D) és az egyes ízek hosszának (h)

viszonya. Ugyanezek a viszonyszámok jellemzek a két fajra is. A M . baconica-

nál a ,,h” kisebb a D-nél, míg a mi anyagunknál ez ellenkezleg van, ami vi-
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2. ábra. Az ízek (szegmensek) hossz (h.), ill. átmérinek (D) mérete. A diagramon a pontok a M. g. sarda, a háromszögek
a M. g. grarnbasti Bystricky, a körök a tárgyalt M. grambasti sarda populációt jelzik

Fig. 2. Diagram showing the length (h) and the diameter (D) of segments in Munieria grambasti sarda Cherchi et al.

(dots), the Munieria grambasti Bystricky (triangles) and the discussed population: Munieria
grambasti sarda (circles)
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szont a M. grambastri-ra jellemz. Az alábbi diagramban — átvéve CHERCHi-ék
adatait —

,
valamint a mi anyagunkban lev Munieriák méreteit is felrakva,

jól látható az ajkai formáció Munieriáinak összetartozása némi elkülönülés-

sel ugyan — a M. grambasti sarda-val. A M. grambasti-t Cherchi és társai két
alfajra bontották, ugyancsak a fenti értékek alapján. A diagramon a pontok a
M. grambasti sarda , a háromszögek a BvsTRiCKY-féle populációt, vagyis a
M. grambasti grambasti adatait mutatják, míg a bakonyi M. grambasti sarda
populációt a körök jelzik (2. ábra).

A h/D értéke Bistricky anyagában durván 1 körüli, a CHERCHi-ék által

közölt szardíniái középskréta tavi M. grambasti sarda populációé 1,4— 3,0

átl. 2,1. A mi anyagunban 0,75— 2,3; legtöbbször 1,1— 1,7 a hányados értéke.

Ez a viszonyszám — véleményünk szerint — esetenként kissé torzított,

éppen a fent tárgyalt leépülési sorrend miatt, az egyes méretek megbízhatat-
lannak tnnek, de összességét tekintve mégis egységes biometriai halmazt ad.

Földrajzi és rétegtani elterjedés: A M
.
grambasti sarda a

dél-délnyugat-európai mediterrán területen, a felsjurától a felskrétáig széles

körben elterjedt alfaj. A 31. grambasti grambasti északi és keleti területekrl

ismert inkább. (Ny-i Kárpátok. Jugoszlávia bels Dinári vonulat, barrémi-

apti, alsószenon). A bakonyi elfordulás a két alfaj provincia közötti, de lénye-

gében a dél-délnyugatihoz való kapcsolatot tükrözi.

Táblamagyarázat — Explanation of Plates

Vékonycsiszolat- felvételek a Ck-190 sz. fúrás 371,5 és 373,5 m-ébl (D-i Bakony, Csab-
rendek, ajkai formáció), a Munieria grambasti sarda Cherchi et al. ssp.-tl.

Munieria grambasti sarda Chekchi et al. — Csabrendek Ck-190 borehole 371,5 in and
373,5 m Senonian Ajka Formation (South-Bakony Mountain) Foto: Kovács Árpád,

Cellái Mária

I. tábla — Plate I.

1. Édesvízi mészk, kzetalkotó mennyiség M
. g. sarda Chekchi et al. különböz orien-

tációt tartalmazó metszeteivel. A csiszolat nem tartalmaz más algamaradványt, így a
félrehatározás szinte kizárt Nagyítás: kb. 13 X

Lacustrine algal limestone with numerous sections of M
.
grambasti sarda. X 13.

II. tábla — Plate II.

2. Készlet az elz képbl, kb. 70x-es nagyításban. Az ízek merleges metszetei a kerek -

ded formák, a hosszanti barázdáltság csak elmosódva látszik a meszes váz leépülése

miatt
Detail from the previous photo ca X 70. The segments are circular in transverse sections

and have on their surface longitudinal indistinct grooves beeause of the final stage of

destruction (dissolution)

3. Az át kristályosodás eltüntette a meszes borító eredeti szerkezetét, de az ízek morfoló-

giája megmaradt. A mikritesedés során a kalcitkristályok fokozatosan optikailag homo-
gén mikritmasszává alakulnak

The morphological structure of the segments can clearly be seen. \\ ith micritization

proceeding, the large grains tend to merge together int an optically homogeneous
micritic mass
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III. tábla — J’late III.

4. Jól megfigyelhetk a másodlagosan kiszélesedett központi üregek és a hosszanti

I
barázdáltság rajzolata. A mikritesedés a központi üregnél kezddik, valószínleg itt a
legintenzívebb az átalakulás, ez a rész „olvad” leghamarabb az. alapanyagba
It ean be seen, that the mieritizat ion starts and is more intensive along the Central

cavity; because mieritized parts are prone to b more easily destroyed (dissolvedV),

this results in a secondarily vvidened cavity
I 5. Jellemz hossz- és keresztmetszetek. A kép középs részén jól megfigyelhetk a füg-

gelékek elágazási helyei

Typical longitudinal, transversal and oblique sections. Tn the central part of the photo
the joining parts of the segments ean be seen

Irodalom References

Bartha, F. (1962): Kxamen biostratigraphique du complexe houiller du crétacé superieur de la partié méridionale de la

Montagne Bakony. Acta Geol. tóm. VIII. fasc. 3— 4.

Bystricky, J. (1976): Munieria grambasti -p. nov. in Kalkgeröllen dér „Upolhav-konglomerata” des mittleren Váh-
gebietes (Klippenzone. West Kárpátén). Geol. Zborn. Geol. Carpath. 27.. 1. pp. 45—64.

Cherchi, A .—Gr síi, J. — Schmidt. M. és Schroeder, H. (1981) LacustrineMiddie Cretaceous with Munieria grambasti
sarda n. ssp. (Charophyta ?) of Alahero (XW Sardinia). Rév. Micropal. vol. 2:5. no 3/4 jip. 138—150.

C’zabalaY L. (1961): A Déli-Bakony tengeri szenon képzdményeinek malakológiai vizsgálata. Földt. Közi.: XCe. 4.

pp. 421—425.
i CONRAD, M.—Radoicic, R. (1972): On Munieria baeonica Deecke (Characeae) and Clypeina '! solkani. n. sp. (Dasyela-

daceae). A case of homeomorphism in ralcareous green Algea. C. F. des Séances, SPHX Génévé, XS vol. 6. fasc.

2-3. pp. 87-95.
I Gellai M.— Ludas Fxu. (1982): Adatok az ugodi mészk formáció és a jákói márga formáció bázisrétegeinek megisme-

réséheu. Földt. Közlöny, nyomtatás alatt

Kopek G. (1961). A Bakonv hegység felskréta kszéntelepes összletének sföldrajzi és hegységszerkezeti vázlata.
Földt. Közi. XCI. 4. pp. 413-420.

Tóth K. et al (1969): Jelentés a Gy-5, -8, Cu-593sz. fúrások földtani anyagvizsgálatáról. Kézirat, BKV, Adattár
AV rav, J. L. (1977): Calcareous Algáé. Elsevier, Amsterdam, Oxford, -New York.

Munieria sp. írom the Senonian of Siimeg-Gyepiikaján

(Ajka Formádon)

M . Gellai — K. Tóth

The Upper Cretaceous Munieria species were ranged-since the middle of the 1970-years
to the subspecies of Munieria grambasti grambasti Bystricky sensu A. Cherchi, I.

Gráic, M. Schmidt and R. Schroeder (1981)
The mierornorphologieal variations of tlie findings in the region Sümeg-Gyepükaján

are in a peifeet harmony with the various stages of destruction (dissolution) of the
calcareous envelope deseribed by A. Cherchi et al.

The Munieria ip. occurs with Gastropodes in< beating brackish layers



272 Földtani Közlöny 112. kötet, 3. füzet
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III. tábla — Plate III.
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kó L., Goda L., Hajduné Molnár K.,
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Results of well logging metliodological
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practical application fór coal, re and
water exploration in Hungary. Trans-
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Bárdossy Gy., Lengyel Vné, Fodor B.,
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niai. Földtani kirándulások a magyar-
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adatai, 1979. c. kötethez. Magyarország
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1179. p. 61 melléklet

Bohnné Havas Margit: A Ditrupa comea
(L.) és konvergens formáinak szelekciója
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mányi ismert terjesztés 1981. pp. 58— 72.

Dank V., Komjáti J., Lelkes A., Somfai
A.

,
Völgyi L., Pap S., Trócsányi G.,
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Évi Jelentése, 1979. pp. 81 — 95., 3 ábra.,
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zat, ang. R.
Dudich E.—Countin D. P., — Nagy E.:

Caracteristicas de las acumulaciones
bauxiticas en la provincia de Guantána-
mo, Cuba. Informe cientifico-técnico.
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Horváth Zs.: Környezetföldtani vizsgá-

latok kialakulása és fejldése az FTV-
ben. Eltervezés — Mélyépítés 1980. Bp.
FTV. pp. 245-248., 6 ábra

Horváth Zs.: lásd: Fodor Tamásné
Horváth Zs.: lásd: Szilvágyi I.

Hriszt Gy.: lásd: Vizy B.

Iharosné Laczó Ilona: Máza 15. sz. fúrás

felstriász és liász összletének vitrinit-

reflexió értékei és földtani jelentsége —
Vitrinit reflexión data bearing on the
Upper Triassic and Lias sequence inter-

sected by borehole Máza- 15. and their

geological significance. MÁFI Évi Jelen-
tése, 1978. pp. 319— 333., 3 ábra, ang. R.

Ikrényi K.: A kén és széndioxid atom-
abszorpciós meghatározása geológiai min-
tákban. XXIV. Magyar Színképelemz
vándorgylés eladásai, Miskolc. 1981.

pp. 155— 157.
Ikrényi K.: lásd: Bartha A.

Jámbor Á.—Partényi Z.— Solti G.:
A dunántúli bazalt vulkánitok földtani
jellegei — Geological features of basalt
volcanics in Transdanubia (W Hungary).
MÁFIÉvi Jelentése, 1979. pp. 225— 239.,
3 ábra, 1 melléklet, ang. R.

Jámbor A.: A pannóniai képzdmények
rétegtanának alapvonatkozásai. Általá-
nos Földtani Szemle. 14. pp. 113— 124.,
1 ábra,,ang. R.

Jámbor Á.: A földtörténet utolsó 24 millió

évének f eseményei. Földtudományi
Ismeretterjesztés. 1981. pp. 12— 17.

Jámbor Á.: Érdélyi M.: A Magyar medence
hidrodinamikája. VITUKI Közlemények
18. 1979. (ismertetés) Földt. Közi. 111.

2. pp. 376— 377.
Jámbor Á.— Solti G.: The character of the

Pula type oil-shale deposits — Harahter
neftenosznüli szlancevüh otlozsenj tipa
Pula. Materialü XI. Kongreszsza KBGA,
Litologija. Kiev. 1980. pp. 243— 247.,

2 ábrakor. R.
Jámbor A.: lásd: Barabás A.
Jámbor Á.: lásd: Bérczi I.

Jámbor Á.: lásd: Hámor G.
Jámborné Kness ÓIÁria: Magyarország

eocén kori Alveolinái — Alvéolines éocé-
nes de la Hongrie. Geol. Hímg. Ser.

Palaeontologica. Fasc. 40. 1981. 143. p.,

222 ábra, 5 táblázat, 21 tábla, 1 mellék-
let, Bp. MÁFI. 1981. fr. R.

Jámborné Kness .Mária: Magyarország
szerkezetének és földtörténetének váz-
lata: eocén. Földtani kirándulások a
magyarországi molassz területeken. Bp.
1981. pp. 26— 34., 3 ábra

Jámbor-Kness M.: Outlines of geological

structure and evolution of Hungary:
Eocéné. Excursion guide of Molasse
formations in Hungary. 1981. pp. 26— 34.

Jámbor-Kness M.: lásd: Barabás A.
János Edit: lásd: Rónai A.
Jánossy D.: A madarak eredete. Madártani

Tájékoztató. 1981. ápr.— jún. pp. 65— 67.

Jánossy D.: Száz éve született Kormos
Tivadar (1881 — 1946) — Tivadar Kor-
mos was born hundred years ago. Fragm.
ólin. Paleont. 10. pp. 7— 8.

Jánossy D.: Plio— Pleistocene Bírd
Remains from the Carpathian Basin VI.
Systematical and Geographical Catalo-

gue. Aquila. 1980. pp. 9— 22.
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Jánossy D., Vörös I.: Pleistozáner Ske-
lettfund des Üres (Bs primigenius
Bojanus) von Nagybajom, Ungarn.
Fragm. Min. Plaeont. 10. pp. 79— 96.

Jánossy D.— Krolopp E.: Die pleistoza-

n('n Schnecken — und Vertebraten-Fau-
nén von Sütt (Travertine, Decksschich-
ten und Spalten). Fraqmenta Mineralo-
giea et Palaeontologica. 10. 1981. pp.
31 — 58., 4 ábra., 1 táblázat., 8 tábla

Jánossy D.: lásd: Brunnacker K.
Jaskó S.: lásd: Vendel M.
Jeneyné Jambrik Rozália: Próbaszi-

vattyúzás az újkigyósi vízmtelepen.
Krösvidéki Vízügyi Szemle 1981/1. pp.
8—15.

1 Jeneyné Jambrik Rozália: Az újkigyósi
vízmtelep geohidrológiai vizsgálata
Geologisceszkije isszledovonyija na vo-
dozabornoj sztanciji Újkígyós — Geolo-
gische Untersuchung des Wasserwerks
in Üjkigyós. Hidr. Közi. 1981/8. pp.
369— 378., 13 ábra, 2 táblázat, nem., or.

R.
Jeneyné Jambrik Rozália: Opregyelé-

nyije promüsleimogo zapasza vodü i

ozsidaemogo debita vodü na Matra-
veribejszkoj territorii. NME Idegen-
nyelv Közleményei Szer. A. Mining Vol.

36/1981. pp. 225— 234., 1 ábra, 1 tábla
Jocháné Edelényi Emke: A halimbai

bauxit számítógépes vizsgálatának ered-
ményei — The bauxite deposits of
Halimba in the light of a computerized
data processing. MÁFI Év Jelentése,

1979. pp. 561— 582., 10 ábra., 1 mellék-
let. ang. R.

I Jósa E.— Dobrovolni K.: Árvízvédelmi
töltések felülvizsgálata mérnökgeofizikai
módszerekkel. A MÁELGI 1980. Évi
Jelentése, pp. 50— 54., 1 ábra

JoSEPOVITS G.— PÁKOZDI I.— SZONGOTH
G.: Microcomputer controlled well log-

ging and on-site interpretation system —
Karotazsnaja sztancija, upravljajemaja
mikro-komputerem, dija szbora, hrane-
nija i ekszpereszsz — obrabotki promüsz-
lovogeofizicseszkih dannüh. Proceedings
of the 26th International Geophysical
Symposium, Leipzig, 22— 25. 9. 1981.

pp. 460— 469., 1 ábra VEB Geophysik
Leipzig, 1981

Juhász J.: Külfejtések mérnökgeológiai
vizsgálata. Mérnökgeológiai Szemle 24.

szám, pp. 13— 73.

Juhász J.: Elnöki megnyitó. Mérnökgeoló-
giai Szemle 25. szám, pp. 1— 7.

I Juhász J.: Felszín alatti vizek. Összefog-
laló eladás. Magyar Hidrológiai Társa-
ság Országos Vándorgylése, Keszthely.
III. C. füzet, pp. 1 — 13.

Juhász J.: A települések környezetvédel-
me és a mémökgeológia. URBENVITA

’80 Konferencia IV. szekció, pp. 131 —
137.

Juhász J.: Egyszer tennális gyógyvizek
komplex gyógyászati hasznosításának
kérdései. „Egyszer termálvizek komp-
lex hasznosításának kérdései” szeminá-
rium kiadványa, pp. 1— 22., Eger

Juhász J.: Nagykiterjedés földalatti m-
tárgyak talaj vízre gyakorolt hatásának
vizsgálata. Hidr. Közi. 61. ért. 11. pp.
477-487.

Kaiser M.— Knauer J.—Végh S.: A Ba-
kony hegység földtani-térképe: „Dudax”,
1:2Ö 000. Észlelési térképlap. Bp. MÁFI.
1981.

Kakas K.: Egyenáramú potenciáltérképe-
zés (PM mérések) — Direct Current
Potential Mapping (PM) — Rabotü po
metodu potencial’nogo kartirovanija

(PK) na posztojannom toké. A MÁELGI
1980. Évi Jelentése, pp. 85— 87., 163—
165., 226— 228., 1 ábra

Kakas K.—Nyerges L. — Szabadváry L.
— Szantner F.: A bauxitkutatásban
alkalmazott felszíni geofizikai módszerek
és eredmények áttekintése. A „Bauxit-
kutatási Szakmai Napok” eladásai.
Balatonalmádi, 1980. IX. 19— 20. Ba-
uxitkutató Vállalat pp. 65— 75.

Karácsonyi S.: Vízföldtani elmunkálatok
az építésföldtani térképezésnél. Mérnök-
geológiai Szemle. 1979. 23. sz. pp. 233—
235.

Karácsonyi S.: Az épít- és építanyag-
ipar VI. ötéves tervidszak földtani
nyersanyagkutatásainak irányelvei. Or-
szágos Földtani Ankét. Bp. pp. 127— 140.

Karácsonyi S.: A felszín alatti vízszerzés

idszer kérdései. Hidr. Közi. 61. évf.

6. sz. pp. 239— 249., 14 ábra, ang., or. R.
Karácsonyi S.: Az építipar VI. ötéves

tervidszak földtani kutatásainak irány-

elvei. Földtani Kutatás. XXIV. évf. pp.
25— 31., 3 ábra

Karácsonyi S.: lásd: Aujeszky G.
Karas et al.: Terepi módszertani vizsgála-

tok — Methodological investigations in

dield — Polevüje metodicseszkije isz-

szledovanija. A MÁELGI 1980. Év
Jelentése, pp. 109— 111., 178— 179.,

245— 246., 3 ábra
Kardeván P.: Földrengések és elrejel-

zésük. 125. p., 80 ábra, Gondolat Könyv-
kiadó, Budapest, 1981.

Kardeván P.: lásd: Ádám A.
Kardeván P.: lásd: Farkas I.

Kardeván P. lásd: Ghosh M. K.
Károly Gy.: lásd: Szantner F.

Kassai M.: The Jakabhegy sandstone
formation and its interregional strati-

graphic relation. Newsletter No. 5.

5. 1981. Padova. pp. 113—116., 4 ábra
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Kassai M.: A jakabhegyi vörös homokk
rótegtani helyzete és kapcsolatai az
Alp-Kárpát-balkáni régióban — Stra-
tigraphic posit ion of tbc Jakabhegy red
sandstone and its relationships in the
Alpin-carpatian-balkan region. Általá-

nos Földtani Szemle No. 14. 1980. pp.
31— 54., 12 ábra, ang. R.

Kaszás M.—Komjáthy J. — Páhi L.: A
mátrix processzorok és ESzR alkalma-
zásaik (sorozat: párhuzamos információ-
feldolgozás). Számítástechnika XII. év-
folyam, 4 szám, 1981. április hó

Kausay T.: Az építési célú homok és kavics
nyersanyagok minsít vizsgálati rend-
szere — Qualitifizierungsprüfmethod fúr

die zu Bauzwecke diennenden Sand- und
Kiesrohstoffe — Qualification System
of Sand and Gravel fór Building Purpo-
ses. Építanyag, XXXIII. 9. pp. 353—
358., 3 táblázat, ang., ném., or. R.

Kázmér M.: Bemutatjuk a Woods Hole
Oceanográfiai Intézetet. Természetet Vi-

lága. 112. 4. pp. 185— 186.

Kázmér M.: lásd: Horváth M.
Kázsmér J.: lásd: Glumov I. F.
Kecskeméti T.: A bakonyhegységi Num-

mulites-fauna paleobiogeográfiai átte-

kintése — Aperyu palóobiogéographique
sur la fauné de Nummulites du Bakonv.
Földt. Közi. 110. pp. 432-449.

Kecskemétiné Körmendy Anna: Scan-
ning elektronmikroszkópi héj szerkezeti

vizsgálatok eocén Lamelibranchiátákon
— Examination of Eocéné bivalve shell

structures bv scanning electron micro-
scopv (SEM). MÁFI Évi Jelentése, 1979.

pp. 367— 385., 10 ábra, 9 tábla, ang.
R.

Kedves M.—Herngreen G. F. W. (1980):
Palynology of the stratotype of the
Maestrichtian and the Gulpen Formati-
on, ENCI Section, Maastricht, The
Netherlands. Pollen et Spores 22., 3— 4.

pp. 483— 544., 3 ábra, 1 táblázat, 15

tábla, Paris
Kedves M.— Párdutz A.: Études au

microscope electronique á transmission
des exines des premiers Brevaxones.
Rév. esp. de Micropal. 13, 2. pp. 273—
288., 5 tábla, Madrid

Kéri J.: lásd: Badinszky P.

Kertész P.: A természetes kanyagok.
(Fejezet a Palotás: Mérnöki kézikönyv 1.

köteteben.) pp. 325— 347., 5 ábra., 19

táblázat
Kertész P.: A kzettani elemek rendszere,

mint az építési kanyagok tulajdonság-
meghatározó szerkezete. Építanyag,
pp. 406— 414., 14 ábra, 2 táblázat, ang.,

ném., or. R.
Kertész P.—Marék I.: Testing of the

effectiveness of conservation on hunga-

rian stones. II. Int. Symposium, Bolog-
na, pp. 711 — 720., 1 ábra, 2 táblázat

Kertész P. Kzetek konzerválása. SILI-
CONF 1981. pp. 243-249., 2 ábra, 1 táb-
lázat, ang., ném., or. R.

Kertész P.: lásd: Asszonyi Cs.
Kertész P.: lásd: Gálos M.
Késmárky I. — Pogácsás Gy. — Szanyi B.:

Seismic Stratigraphic Interpretation in
Neogene Quaternary Depressions of
Eastern Hungary. 26th Geophysical

Symposium Proceedings p. 130—140.
VEB Geophysik Leipzig 1981.

Király E.: lásd: Erkel A.
Kis K.—Meskó Á.: Alkalmazott geofizika

(gravitációs és mágneses kutatási mód-
szerek). Kézirat. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1980

Kiss E. Z.— Szlabóczky P.: Karotázs mé-
rések jelentése, Metró alagút tervezések-
nél. Magyar Geofizika. XXII. köt. 6. sz.

pp. 201— 213., 10 ábra
Kiss E.: lásd: Hegyi J.

Kiss I.: Hévízgazdálkodás vízbesajtolás
tükrében. Hidr. Tájékoztató, április, 14

Kiss J.—Varga G.: Magnetotellurikus
mérések feldolgozó rendszere R-35 szá-

mítógépre — Magnetotelluric Data Pro-
cessing System fór the R-35 Computer
— Szisztéma dija obrabotki magnitotel-
luricseszkih dannüh na EVM ESz-1035.
A MÁELGI 1980. Évi Jelentése, pp.
79., 161., 224., 1 ábra

Kiss Klára: lásd: Bohn P.

Kiss L.— Sárközy J.: Kaposvár térségé-

nek vízföldtani vizsgálata. Eltervezés
- Mélyépítés 1980. Bp. FTV. pp. 150—
154., 6 ábra

Kissné Erss K: lásd: Bruxnerné
Wein A.

Kleb B.: Eger és településcsoportjának
kkultúrája. Egri Nyári Egyetem, pp.
107-117.

Klespitz J.: A Déldunántúli Kbánya
Vállalat bányaüzemeinek fedmedd vi-

szonyai. Építanyag XXXIII. évf. 12.

szám. 1981. XII. hó pp. 456— 458.

Klespitz J. : A kipar termelési kutatásai.

Földtani Kutatás XXIV. évf. (1981) 1.

szám. pp. 35— 36.

Klespitz J.: lásd: Fekete S.

Klug A.— Farkas L.: Structural investi-

gations of polycrystalline diaspore samp-
les by X-ray powder diffraction. Physm.
Chem. Minerals. 7. 1981. pp. 138— 140.,

ang. R. Springer Veri. NSZK.
Knauer J.: lásd: Szantner F.

Knaher J.: lásd: Kaiser M.
Knáttérné Gellai M.: lásd: Tóth K.
Koch Gy.: lásd: Gili L.

Kókai A.—Rálisch Lászlóné: Újabb
adatok a mecseki anizuszi képzdmények
ismeretéhez — Contributions to the
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knowledge _of the Mecsek mountains
Anisian. MÁFI Évi Jelentése, 1979. pp.
201 — 209., 8 ábra, ang. R.

KÓkay J.: lásd: Barabás A.
Komjáti J.: lásd: DankV.
Komjáthy J.: lásd: Kaszás M.
Koncz I.: lásd: Szalay Á.
Konda J.—Yégh Sándorné: Kirándulás-
vezet a Gerecse-hegységi mezozóos kar-
bonátos összletek vizsgálatának újabb
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tanulmányúthoz. Magyarhoni Földtani
Társulat Budapesti Területi Szervezete
kiad. Bp. 1981. pp. 1 — 17., 1 ábra

Konrád Gy.: lásd: Rónaki L.

Kónya A.: Szeizmikus mérések Görög-
országban — Seismic Prospecting in

Greece — Szejszmorazvedka v Grecii.

A MÁELGI 1980. Évi Jelentése, pp.
133., 194., 263.

Kopek G.: lásd: Dudich E.
Kordos L.: A Kis-kháti-zsomboly gerin-

ces maradványai — Vertebrate Fauna of
the Kis-Khát pothole. Hermami Ottó
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353—374., 4 ábra

Kordos L.—Ször Gy.: Kígyócsigolya -

kronométer. Természet Világa. 112. évf.

11. sz. 1981. pp. 502— 504., 4 ábra
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graphy on the basis of srnall mammals
írom Hungary. The Xllth Congr. Car-
patho-Balkan-Geol. Áss. 1981. Bucarest.
27. p.
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Fragmenta Miner. et Paleont. 10. pp.
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cén forrásmészk üledék Mollusca- és
gerinces faunája az egri Dobó-bástya
területérl. Fólia Hist.-Nat. Mus. Mat-
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Kordos L.: Újabb adatok a magyarországi
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tion to the knowledge of Sirenians from
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roly. MÁFI Évi Jelentése, 1978. pp.
49— 58., 1 fénykép
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posociogenese”. Weimar. 1981. p. 10

Kordos L.: Evolution of the Holocene

Vertebrate Fauna in the Carpathian
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Mammal Zonation. MÁFI Évi Jelentése,
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Korpás L.: Magyarország szerkezetének

és földtörténetének vázlata: oligocén.
Földtani kirándulások a magyarországi
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Jelentése, 1979. pp. 465— 476., 4 ábra,
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Körmendi A.: lásd: Bodoky T.
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Láng Edit: III. Növényökológia. 7. Talaj-
tan. 1981. In: Hortobágyi T.— Simon T.
(szei'k.): Növényföldrajz, társulástan és
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nes of the pre-Alpine metamorphism in
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Lengyel Vné: lásd: Bárdossy Gy.
Lévay T.: lásd: Farkas I.
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Liptai E.: Építéshidrológiai vizsgálatok
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Liszt et al.: Nukleáris mszerfejlesztés —
Nuclear apparátus design — Razrabotka
apparaturü radioaktivnogo karotazsa.
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Madai L.: lásd: Barabás A.
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Majkuth T.: lásd: Ghosh M. K.
Majkuth T.: lásd: Madarasi A.
Majoros Gy.: A Dunántúli Középhegység
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62., 1980. 2 táblázat, ang. R.
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Maksimovic Z., Pantó Gy.: Synchisite

(Nd) from Grebnik bauxite deposit
(Yugoslavia). Acta Geol. Acad. Sci.
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1 táblázat
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goyazite in the bauxite deposit of Vlase-
nica (Yugoslavia). Abstracts of the 12th
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gical Association, Bucharest. Institute
of Geology and Geophysics — Bucha-
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Markó B.: lásd: Vizy B.
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1 táblázat
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Brickyard Exposures. Acta Geol. Hung.
22 (1— 4) 1979., pp. 443— 449., 4 ábra,
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cation of geophysics and hydrodynamics
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fór determining the propertjes of reser-

voirs — Primenenie geofiziki i gidrodina-
miki dija opredelonija kollektorszkih
szvojtsztv zalazsej. Proceedings of the
2G th. Geophysical Symposium, Leipzig,
22-25. 9. 1981. pp. 577-585., 4 ábra,
VEB Geophysik, Leipzig, 1981
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Méry T.: lásd: Páhi L.
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13— 16., 2 ábra

Mészáros J.: Szerkezet-földtani vizsgála-
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berg) bei Füle (Transdanubien, Ungarn).
A Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei. 15. Veszprém. 1980. pp. 21 — 28.,
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karéjéi rákok. Élet és Tudomány. 36.

köt. 23. 1981. pp. 651 — 653.. 4 ábra
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Radócz Gy.: Alginitindikáció a szarvaski
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Rakovits Z.— Balogh K.— Szaszin G. G.:
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Ráner G.—Tátrai M.—Varga G.: Föld-

tani alapszelvények geofizikai vizsgálata.
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A MÁELGI 1980. Évi Jelentése, pp.
40— 45., 6 ábra

Ráner G.: lásd: Braun L.

Rapp F.: lásd: Bárdossy Gy.
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chanikai jellemzinek változása három
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különböz kzetösszetétel — dunai
eredet — kavics adalékanyag esetében.
SILICONF 1981. pp. 190— 195., 3 ábra,
1 táblázat, ang., ném. or. R.

Trócsányi G.: lásd: Dank V.

Urbancsek J.: lásd: Kuti L.
Urbancsek J.: lásd: Rónai A.

VÁGÁS I.: Milyen forrásértókek a víz-

rajzi évkönyvek? Hidr. Tájékoztató,
április, pp. 24— 25.

Varga G.: lásd: Ráner G.
Varga G.: lásd: Kiss J.

Varga G.: lásd: Nemesi L.

Varga Gy.: Újabb adatok az összesült

tufatelepek és ignimbritek ismeretéhez
Contributions to the knowledge of

welded tuffs and ignimbrites. MAFI Évi
Jelentése, 1979. pp. 499— 509., 5 ábra,
ang. R.

Varga I. — Pogácsás Gy.: Reflection
Seismic Investigations in the Hungárián
Part of the Pannonian Basin. Earth
Evolution Sciences 3— 4/1981 p. 232—
239.

Varga P.: Stresses in Earth Caused by
Earth Tides and Loading Influences.

Proceedings. of the International Re-
search Conference on Intra-Continental
Earthquakes, Skopje, 1981. pp. 27— 31.,

3 ábra, ang. R. Skopje, 1981.

Varga P.: lásd: Horváth M.
Varga P.: lásd: Megyeri M.
Végh S.: Peru. Geologija, poleznüe iszko-

paemüe i gornodobüvajuscsaja pro-

müslennoszt’. Annotation. MÁFI GEO-
INFORM. Bp. 1981. pp. 1-61., 4 ábra,
ang. R.

Végh S.: lásd: Kaiser M.
Végh Sándorné: lásd: Konda J.

Vendel M.— Balázs E.— Deák Margit
Erhardt Gy.— Franyó F. Jaskó

S.—Marczell Ferencné—Szcs L.—
Wein Gy.: Magyarázó Magyarország
200 000-es földtani térképsorozatához.
L-33-V. Sopron. 1981. 132 p.

Verbci J.: lásd: Hermann L.

Ver L.: lásd: Csörgei J.

Ver L.: lásd: Erkel A.
Ver L.: lásd: Madarasi A.
Vet I.: lásd: Bruknerné Wein Alice
Viczián I.: Kevert réteg paragonit-musz-

kovit révfülöpi anchimetamorf kze-
tekbl — Mixed-layer paragonite-mus-
covite írom the anchimetamorphic
rocks of Révfülöp. MÁFI Évi Jelentése,

1979. pp. 511— 513., 1 ábra, ang. R.
Viczián I.: Nicolaus Steno magyarországi

utazásának írásos bizonyítékai — Docu-
ments of Nicolaus Steno’s in Hungary.
Földt. Tudománytörténeti Évkönyv.,

7., 1979. Bp. 1981. pp. 107—112., p. 169.
ang. R.

Vigh G.: Üj, valamint patologikus brachio-
podák és arnmonitesek a Tatai Kálvária-
domb jura rétegeibl — Neue sowie
pathologische Brachiopoden und Ainmo-
niten aus den jurassischen Schichten
des Kalvarien-Hügels von Tata. MÁFI
Évi Jelentése, 1979. pp. 333— 355., 15
ábra, 2 tábla

VlNCZÉNÉ SZEBERÉNYI HELGA: Optische
und inorphologische Eigenschaften von
Plagioklas- und Pyroxénverwachsungen
in ungarischen Andesiten. I. Fragm.
Min. Pál. 1981. 10. pp. 9—17., 5 ábra,
1 táblázat, 2 tábla

Virágh K.: Felspermi üledékek bioge-
nezise és érckifejldés a mecseki lel-
helyen — Litogenez verhnyepermszkih
otlozsenyij i rudoobrazovanije na me-
csekszkom mesztorozsgyenyii. Kárpát-
balkán Földtani Asszociáció XI. Kong-
resszusának anyagai, pp. 48— 55., Kiev,
„Naukova Diunka” 1981.

Vitális Gy.: Compilation of Registers
and Prognosis Maps on Ravv Materials
fór the Silicate Industry. Bulletin of
the InternationalAssociation of Engineer-
ing Geology, No 22 december, Krefeld,
1980. pp. 47— 50., 2 ábra, fr. R.

Vitális Gy.—Puskásné Hgyes I.:A
A magyarországi triász dolomitok épí-

tés földtani és építéstechnológiai sajá-

tosságai — Ingenieursgeologische und
bautechnologische Eigenheiten dér tria-

sischen Dolomité von Ungarn — Building
Geological and Building Teehnological
Peculiarities of Hungárián Trias Dolo-
inites. Építanyag, XXXIII. 10., pp.
365—370., 1 ábra, 2 táblázat, ang., ném.,
or. R.

Vitális Gy.: lásd: Hegyi-Pakó J.

Vitális Gy.: lásd: Hargitai L.

Vitális Gy.: lásd: Hegyiné Pakó J.

VitálisnÉ Zilahy L.: Monor, Monar =
Köd? Az utódok kötelességtudatával. A
járási székhely nevének új magyarázata.
Monori Hírlap (a Pesti megyei Hírlap
különkiadása), XXIII. 136. június 12.,

péntek.
VitálisnÉ Zilahy L.: Szentendrén lát-

ható. Egy eltnt síremlék nyomában.
Mi van a mendemondák mögött? Mo-
nori Hírlap (a Pest megyei Hírlap külön-
kiadása), XXIII. 278. november 27.,

péntek
Vizy B.— Hriszt Gy.—Hegedsné
Koncz M.— Bárdos B. M.— Markó B.:

A kincsesbányai víztelenítés helyzete. A
,,Bauxitkutatás Szakmai Napok” el-
adásai MÁT kiadvánv. Balatonalmádi,
1980. IX. 19-20. pp. 117-127

Völgyi L.: lásd: Bérczi I.
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Völgyi L.: lásd: Dank V.
Vörös A.: A sui’vey of' the Rhaetian

(Upper Triassio) Bivalvia from Borzavár
(Bakony Mts, Hungary). Ann. hist.-nat.

Mus. natn. hung. 73. pp. 33— 54.

Vörös A.: Liász és dogger brachiopoda
provinciák a Nyugati Tethysben —
Lower and M idd le Jurassic Brachiopod
Provinces in the Western Tethys. Földi.

Közi., 110. 3-4 pp. 395-416.
Vörös A.: lásd: Horváth F.

Vörös I.: lásd: Jánossy D.

Wagner M.: lásd: Márton P.

Wein Gy.: lásd: Vendel M.
Weiszburg T.: lásd: Szakáll I.

Wojnárovits L.-né: lásd: Hegyiné
Pakó J.

Zalai P.: lásd: Braun L.

Zarándy L.: A mérnökgeológiai adottsá-

gok figyelembevétele nagytömeg ipari

hulladéklerakó-terek tervezése során.

Hidr. Tájékoztató, október, pp. 9— 10.

Zelenka T.: lásd: Balázs E.
Zentai P.: Standard kzetminták készí-

tése és használata színképanalitikai és

rokon célokra. XXIV. Magyar Színkép-
elemz Vándorgylés eladásai, Miskolc.

1981. pp. 123— 129., 5 ábra
Zentay T.: Vlagyimir Iljics Lenin és az

ásványi nyersanyagbázis fejlesztése.

Hidr. Közi. LXI. évf. 1981. 9. sz. p.

413.
Zentay T.: Földmozgások veszélyének ki-

tett területek térképezése Franciaor-

szágban. „ZERMOS” térképek. Hidr.
Közi. LXI. évf. 1981. 4. sz. p. 158., 166.

Zentay T.: Az állami ösztönzések és a
geotermikus energiafelhasználás gazda-
sági szempontjai. Hidr. Közi. LXI. évf.

1981. 6. sz. p. 249.

Zentay T.: Szeizmo-tektonikai térképek.

Hidr. Közi. LXI. évf. 1981. 10. sz. p.
437.

Zimányi I.: lásd: Ádám A.

Zsigovics I.: lásd :Török E.
Zsilák Gy.: Hová kerüljön a hulladék?

Élet és Tudomány. XXXVI. évf. 1981.

28. sz. pp. 888— 890., 5 ábra
Zsillé A.: Mongóliái Nemzetközi Földtani
Expedíció — International Geological

Expedition in Mongólia — Mezsduna-
roflnaja geologicseszkaja ekszpedicija v
Mongolii. A MÁELGI 1980. Évi Jelen-

tése, pp. 133., 194., 263.

A szerzktl beküldött anyag
alapján összeállította

Meisel Jánosné



HÍREK

A MTESZ XIII. küldöttközgylése

A Mszaki és Természettudományi Egye-
sületek Szövetsége 1981. október 3-án
tartotta XIII. tisztújító küldöttközgylé-
sét, melyen 32 tagegyesület 170 000 tagjá-

nak képviseletében mintegy 600 küldött
vett részt.

A közgylést nagy várakozás elzte meg,
hiszen az elmúlt évek változó népgazda-
sági körülményei nemcsak a gazdasági, ha-
nem a társadalmi munka tervezésében, ki-

bontakoztatásában is megkövetelték a
súlypontképzést. Az elmúlt évtized köz-
gylései egyre inkább eltolódtak a forma-
litásoktól a valódi tenniakarás felé, hatá-
rozataik belpolitikai, tudománypolitikai
jelentségek, azokra jobban odafigyelnek
az állami és társadalmi szervek.
A közgylésnek külön hangsúlyt adott,

hogy néhány héttel korábban foglalt állást

az SlSZMP PB a Szövetség tevékenységé-
vel kapcsolatban. Ügy tnik, véglegesen
megoldást nyert a Szövetség és az egyesü-
letek helye, szerepe és kapcsolata az állami

és társadalmi szervezetek rendszerén belül.

Tisztázódik a Szövetség feladata a m-
szaki-természettudományi értelmiség hely-

zetének, társadalmi tevékenységének ki-

bontakoztatásával és elismerésével, anya-
gi-erkölcsi ösztönzésével kapcsolatban.
Várható, hogy a tudomány és a közvetlen
gyakorlat minél jobb összekapcsolása és a
kapcsolat fejlesztés elsegítésére egyre job-

ban fel lehet és kell használni a Szövetség
üzemi szervezeteinek tevékenységét.
A nagyobb lehetségek megvalósítása,

a Szövetség munkájának hasznosítása az
utóbbi évek erfeszítései által megterem-
tett széles és szilárd alapról indulhat el.

Ezt az Országos Elnökség kiadott jelentése

jól tükrözte. Az elmúlt közgylés óta el-

telt idszakban a Szövetség kiemelten fog-

lalkozott az alábbi kérdésekkel:
— Az egyesületekben felhalmozódott

jelents szellemi tartalék összpontosítása

a népgazdaság szempontjából legfontosabb
területekre.
— A Szövetség kollektív módon kiala-

kított véleményének és állásfoglalásának

elismertetése (MSZMP XII. kongresszusa,
VI. ötéves terv, Tudománypolitikai Irány-
elvek stb.).

— A mszaki-természettudományi értel-

miség munkájának társadalmi, anyagi, er-

kölcsi elismertetése, oktatási, továbbkép-
zési problémáinak megoldása.
— A Szövetség vezet szervei együttm-

ködésének fejlesztése, demokratizálása.
— A közgylésen elfogadott határozati

javaslatból kitnik, hogy a Szövetség
folytatni fogja az utóbbi években prog-
rammá formált tevékenységét. A határo-
zat f irányai, témakörei a következk:

1. A Szövetség munkája segítse el az
MSZMP XII. kongresszusa határozatai-

nak megvalósítását, a VI. ötéves terv telje-

sítését.

2. Szolgálja az önkéntes társadalmi mun-
ka hatékonyságának javítását, elismerteté-

sét. A szellemi kapacitást továbbra is az
országos célok megvalósítása érdekében
mozgósítsa. Segítse el a mszaki-termé-
szettudományi értelmiség szakmai ismere-

teinek fejlesztését.

3. A Szövetség aktívan vegye ki részét

a társadalmi, gazdasági programok döntés-

elkészítésében, munkája legyen annak
szerves része.

4. Tovább kell fejleszteni kapcsolatait a
társadalmi szervezetekkel (MSZMP, KISZ,
SZOT stb.).

5. Fejleszteni kell az üzemi szervezetek

munkáját.
6. A Szövetség javaslataival segítse el a

fels- és középfokú (kiemelten kezelve a
technikus képzés) oktatás fejlesztését.

7. A Szövetség és egyesületei tekintsék

feladatuknak a legfrissebb hazai és nem-
zetközi szakmai információk széles kör és

gyors terjesztését, a magyar eredmények
nemzetközi megismertetését.

8. Fokozottabban járuljon hozzá a fiatal

szakemberek alkotó készségének kibon-

takoztatásához.
9. A Szövetség biztosítsa az egyesületek

önállóságát, ugyanakkor a szövetségi szint
koordinációt.
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10. Tovább kell javítani a Szövetség és

az egyesületek gazdálkodási-érdekeltségi
rendszerét.

11. Ersíteni kell a Szövetség és az egye-
sületek területi szervezeteinek munkáját.
A közgylés a határozathozatal után

megválasztotta a 105 tagú Országos Elnök-
séget, melynek társulatunk képviseleté-

ben db. Fülöp József tiszteleti tag, db.
Dank Viktor elnök és Seresné Hartai

Éva az Észak-magyarországi Területi Szer-

vezet ifjúsági titkára lett tagja. Az Orszá-
gos Elnökség a Jelöl Bizottság javaslatára
megválasztotta a MTESZ 32 tagú Végre-
hajtó Bizottságát (tagja: dr. Fülöp József
tiszteleti tagunk) és a MTESZ tisztségvi-

selit. A Szövetség elnöke ismét Fock
Jen, ftitkára dr. Tóth János lett.

dr. Halmai János

Megnyílt a Pécsi Bányászati Gyjtemény új, állandó ásvány-kzettani
kiállítása

A XXXI. Bányásznap tiszteletére, 1981.
szept. 5-én nyílt meg Pécsett, a Káptalan
u. 3. sz. (a Vasarely múzeum épülete) pin-

céjében a Pécsi Bányászati Gyjtemény
„A kzetek világa” címet visel állandó
kiállítása. A most megnyílt kiállítás az els
része a késbbiekben kialakítandó bányá-
szati földalatti bemutatónak. A tervek sze-

rint a mecseki érc- és szénbányászat, vala-
mint az aknamélyítés módszereit, eszkö-
zeit és gépeit fogják majd az érdekldk
elé tárni.

Közismertek, hogy Pécsett a több évszá-
zados pincék manapság egyre több m-
szaki balesetet okoznak. Ezért vagy be
kell tömedékelni, vagy át kell biztosítani

ket. Ez utóbbi esetben azonban lehet-
leg ésszer és hasznos felhasználási módot
kell találni. Ezért Pécs m. város Tanácsa
a Káptalan és a Janus Pannonius u.

közötti, mintegy 350 m hosszúságú pin-
cerendszert a Mecseki Ércbányászati Vál-
lalat, a Mecseki Szénbányák és a Bányá-
szati Aknamélyít Vállalat pécsi üzeme
számára átadta az említett bányászati be-
mutató létrehozása céljából. Egyben a Ta-
nács jelents összeget biztosított a pince-
rekonstrukcióra. A szervezési és kivitelezési

munkát Szomolányi Gyula, aMÉV mszaki
fosztályvezetje irányítja a fenti Válla-
latok vezetinek támogatásával.
A földtan és a bányászat szoros kapcsola-

ta, és a logikus sorrend elször a földtani
ismereteket közl kiállítás létrehozását in-

dokolta. A Szakmai Rendez Bizottság a
Mecseki Ércbányászati Vállalat, a Mecseki
Szénbányák és a MAFI Déldunántúli Terü-
leti Szolgálatának geológusaiból alakult
meg. A feladatokat a következkben álla-

pítottuk meg:
1. Földtani-kzettani ismeretek közlése,

különös tekintettel a földtan és a bányá-
szat kapcsolatára.

2. Különböz szint oktatási formák
földtani-kzettani demonstrációs rend-sze
rének létrehozása.

3.

A honismereti tevékenység elsegítése.

A fentieknek megfelelen a kiállításon

elssorban ásvány és kzetminták kerül-

tek elhelyezésre, de mellettük földtani tér-

képek, szelvények is. A közel 280 db érc és

kzetmintát, valamint a rajzos anyagot
magyarázó szövegek teszik érthetvé.
A kiállítás két f részre oszlik: 1. alag-

sori eltér, 2. pince
Az alagsori eltérben az alábbi térké-

peket helyeztük el: Magyarország földtani

térképe, Délkelet-Dunántúl földtani tér-

képe, DK-Dunántúl harmadidszak eltti
alapbegység térképe, DK-Dunántúl hasz-

nosítható anyag elfordulásai, földtörténeti

kortáblázat.
A pince els részében nagytömeg, a

figyelmet felkelt kzetmintát helyeztünk
el (permi kovás fatörzs, borsóköves bevo-
natú kalcittömb, alsótriász, „jakabhegyi”
vörös, keresztrétegzett homokk stb.).

A továbbiakban jobboldalon 11 db tárló-

ban a következ anyagok láthatók:

— Különböz, a figyelmet felkelt, fként
kristályos ásványok. Valamennyi Ma-
gyarországon is megtalálható, bár a ki-

állított szép példányok egy része kül-

földi eredet.
— Magyarország kszénelfordulásai és tí-

pusai. A kiállított minták a földtörté-

neti kor és a földrajzi elhelyezkedés sze-

rint nemcsak a típusos kszénfajtákat,
hanem néhány érdekes meddkzetet
is bemutatnak. Részletesebben foglal-

kozunk a mecseki feketekszénelfor-
dulással.

— Magyarország ércelfordulásai és jel-

lemz ásványai. A bemutató a föld-

rajzi elhelyezkedésen alapul, de a ma-
gyarázóban kitérünk az ércesedés gene-
tikájára is. Részletesebben itt a mecseki
uránórcbányászat föld- és teleptani

viszonyait mutatjuk be.

— A Délkelet-Dunántúl hasznosítható
anyagai, különös tekintettel a kbá-
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nyászati termékekre (pl. a „siklósi

márvány” típusai).

Ezután a tárlók a pince baloldalán foly-

tatódnak. Itt 10 tárlóban bemutatásra ke-
rülnek a DK-Dunántúlt felépít kzetek.
Mivel Pécsett a Bányászati Gyjtemény
Déryné utca 9. sz. alatti helyiségében a
kzeteket a kor, illetve az elterjedés sze-

rint egy földtani térképhez kapcsolódóan
mutatjuk be, itt most kzetrendszertani
alapon helyeztük el a mintákat. A mag-
más kzetek közül különösen a Fazekas-
boda— mórágyi granitoidokat emelhetjük
ki. Az üledékes kzetek mindhárom nagy
csoportját (törmelékes, kémiai, biogén)
szép szánni mintán mutatjuk be. Az s-
maradványok közül a Komlóról elkerült
alsóliász shüll lábnyom és a miocén hal-

lenyomatok érdekesek. A metamorf k-
zetanyag is külön tárlóban került elhe-

lyezésre.

A kiállítás rendkívül érdekes és hatásos
belsépítészeti megoldása Dévényi Sán-
dornak, a Pécsi Tervez Vállalat fiatal

építészmérnökének munkája. A jelenleg

látogatható szakaszt Bocz Gyula szobrász-
mvésznek fekete kantavári mészmárgá-
ból faragott nonfiguratív, a Föld bels
erinek feszültségét, a bányászat nehéz
munkáját érzékeltet szobra zárja.

A kiállítás létrehozásában, a tervezés-

ben, az árványok-kzetek gyjtésében,
elkészítésében és rendezésében elssor-
ban Koch László és Koleszár Zsu-
zsanna, valamint Konrád Gyula és Kon-
rádné Dobosi Ildikó, a MEV geológusai
végeztek kiemelked munkát. Major Géza
a Mecseki Szénbányák geológusmérnöke
Magyarország kzszenei és kísérkzetei
begyjtésében végzett jelents munkát.
Dr. Kassai Miklós a MAFI Déldunántúli
Területi Szolgálatának vezetje és dr. Tóth

István geológusmérnök készséggel bocsá-
totta rendelkezésünkre térképi anyagai-
kat, segítettek az anyag begyjtésében.
Dr. Jantsky Béla ny. fgeológus, Miko-
lay István vezetgeológus a fazekasbodai
terepi gyjtésben nyújtottak értékes segít-

séget. Köszönetét mondunk azoknak az
üzemi, az érc és szénbányászat területén
dolgozó geológus kollégáknak, akik kéré-
sünkre az érc és kzetmintákat begyj-
tötték és számunkra eljuttatták, valamint
az ELTE Ásványtani Tanszék dolgozóinak
és néhány magángyjtnek, akik hozzá-
segítettek néhány szép ásványhoz.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy
Pécsett, a Déryné u. 9. sz. alatt már 1977
óta mködik a Pécsi Bányászati Gyjte-
ményen belül egy másik kiállítás is, mely a
Mecsek hegység földtani felépítését, a szén-
és ércbányászat kutatástörténetét, vala-
mint mszaki történeti, munkásmozgalmi
emlékeit mutatja be. A különálló földtani
bemutatóhelyiség gazdag minta-, képi- és
rajzi anyagokban.
A Pécsi Bányászati Gyjtemény veze-

tje, Ary Bálint a 72-12-333/195 telefon

számon szívesen áll az érdekldk rendel-
kezésére. Csoportos, alaposabb szakmai
magyarázatot igényl látogatásokhoz vagy
a múzeum vezetje, vagy bármelyik ren-

dez geológus elzetes bejelentés után biz-

tosítja a kiállítás-vezetést, bemutatást.
A Szakmai Rendez Bizottság reméli,

hogy a kiállítások látogatottsága megfelel
lesz, különösen a közép- és felsfokon tanu-
ló ifjúság részérl, s a látogatók sok hasz-

nos tapasztalatot, ismeretet szereznek, le-

gyenek laikusok vagy szakemberek.

Koch László
a Szakmai Rendez Bizottság

vezetje
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A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. október december havi ülésszakán

elhangzott eladások

Október 5. Gazdaságföldtani Szakosztály el-
adóülése

Elnök: Hahn György
Parris A. Lyew-Alyee (Jamaika):

Statistical evaluation] of bauxite reserve
estimates in Jamaica (az eladást Bár-
DOSSY György tolmácsolta)
Résztvevk száma: 22 f

Október 5. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Krolopp Endre: Tájékoztató az Unitas

Malacologica munkájáról
Jánossy Dénes: Mikroevolúció a mada-

raknál
Gál Miklós: Elektronmikroszkópos vizs-

gálatok hazai mezozóos nannoplankton
anyagon

Vita: Kecskeméti T., Krolopp E. Bará-
tosi J., Nagymarossy A., Páldiné Beke M.,
Kerekes A. -né.

Résztvevk száma: 18 f

Október 6. Geológus Szakkör
Fáy MiklósnÉ: Földtudományi képzés,

szakosodási lehetségek
Résztvevk száma: 18 f

Október 7. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése közös rendezésében az Ásvány-
tan-Geokémiai Szakosztállyal

Elnök: Póka Teréz
Seresné Hartai Éva: Üj riolittufa-el-

fordulás a Bükk hegységben (bejelentés)

Varga Gyula: Újabb adatok a Dél-Bükki
összesült tufákról

Vita: Kiss J., Seresné Hartai É., Varga
Gy., Mindszenty A., Póka T.
Résztvevk száma: 8 f

Október 8— 10. Mérnökgeológia-Környezet-
földtani Szakosztály szemináriuma Pécsett

Elnök: Juhász József
Mantuano Jen— Bognár Ern—Jósa

Ern: A Djurdjevac-Barcsi vízlépcsrend-
szer feltárási koncepciója, különös tekin-

tettel a magasparti felszínmozgásos terü-

letekre

Leko, J.— Damir, C.—Davor, B.: A
Djurdjevac— Barcs, Moslavina és eszéki
vízlépcsk geotechnikai feltárásával kap-
csolatos problémák

Biczók Ern— Kassai Miklós—Vár-
szegi Károly: Lejts felszíni kzettöme-
gek lassú ajak változása az orfi területen
Sallay Árpád: A Pécs környéki med-

dhányók csúszásveszélyes lejti
Zsíros Tibor: Neotektonikai és szeizmo-

lógiai kérdések vizsgálata a Dráva völgyé-
ben
Bognár A.: A felszínformák fejldése és

a mérnökgeológia kapcsolata a Dráva völ-

gyében
KÓkai András: Pécs városának mérnök-

geológiai célú földtani térképezése
Tóth Imréné: Pécs építésföldtani térké-

pezése
Szörényi Júlia: A pécsi pincék állé-

konyságának vizsgálata és biztosítása
Kleb Béla: Tapasztalatok az egri épí-

tésföldtani térképezés felhasználásával és
az egri pincék felmérésével kapcsolatban
Vincze László: Üregkutatás geofizikai

módszerrel
Kaszás Ferenc: A pécsi pincék tömedéke-

lésének tapasztalatai
Balázs Éva: Nagy munkagödrök víz-

elzárása
Kassai Miklós: A tervszer környezet-

gazdálkodás földtani alapjai
Bunyevác József: Környezetvédelem a

területi tervezésben
Horváth Zsolt—Moyzes Antal: A paksi

atomerm környezetvédelmi vizsgálata
Vita: Szilvágyi I., Vincze L., Tóth Iné,

Bognár E., Kleb B., Szeles Gy., Szörényi
J., Kókai A., Horváth T., Juhász J., Ba-
lázs É., Kaszás F., Vidéki ;, Bunyevác J.,

Kassai M.
Juhász József: Zárszó
Résztvevk száma: 68 f

Az október 10-i tanulmányút alkalmá-
val Vidéki József és Kaszás Ferenc hely-
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színen mutatta be a pécsi üregtömedékelési
és helyreállítási munkálatokat, majd Víz-

vár— Csurgó— Zákány— Nagykanizsa út-

vonalon Bognár Ern ismertette a drávai
vízlépcs tervezésével kapcsolatos mérnök-
geológiai problémákat.
Résztvevk száma: 32 f

Október 11. Ásványgyjtk Klubjának
gyjtútja Gyöngyös és környékén
Vezet: Gatter István
Résztvevk száma: 28 f

Október 19. Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: 1. Az 1982. év munkaterv,
2. Egyéb
Résztvevk száma: 8 f

Október 19. Tudománytörténeti Szakosztály
eladóülése

Elnök: Bogsch László
Dttdich Endre: 100 éve született Taeger

Henrik
Csiky Gábor: Az els hazai természet-

tudományos mozgalom (A Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók vándorgylései)
Papp Péter: 200 éves J. E. Fichtel mve:

„Beitrag zr Mineralgeschichte Sieben-
bürgens”
Résztvevk száma: 18 f

Október 21. slénytan-Rétegtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Napirend: 1. Beszámoló az ehnúlt id-

szakról, 2. Tervek a következ évre
Résztvevk száma: 8 f

Október 26. Agyagásványtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Varjú Gyula
Napirend: Aktuális ügyek
Résztvevk száma: 7 f

Október 26. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Ebiök: Varjú Gyula
BidlÓ Gábor: A Bükk déli részén talál-

ható agyagos üledékek ásványtani vizs-

gálata
Szendrei Géza

—

Pártái Géza: Adatok
az agyagásványok eloszlásának meghatáro-
zásához a talajokban

Vita: Viczián I., Varjú Gy., Földvári M.,
Gerei L.
Résztvevk száma: 21 f

Október 30. Választmányi ülés
Elnök: Dank Viktor
Napirend: 1. Beszámoló a Kárpát-Bal-

kán Geológiai Asszociáció XII. ülésszaká-

ról, 2. ,,A magyar földtani, geofizikai folyó-

iratok publikációs jellemzi” c. tanubnány
vitája, 3. Vendl Mária emlékalapítvány,
4. Beszámoló a Lengyel Földtani Társulat
vándorgylésérl, 5. Egyéb ügyek
Résztvevk száma: 49 f

November 2. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Viczlán István
Kocsárdy Éva: Az IR spektroszkópia

alkalmazása a kaolinit csoport ásványai-
nak jellemzésére
Földvári Mária: Glaukonit ásványok

tisztaságának vizsgálata IR spektrofoto-
méterrel

Vita: Pöppl L., Beyer H., Rischák G.,

Földvári M., Kocsárdy É.
Résztvevk száma: 18 f
November 3. Geológus Szakkör
FÁY MiklÓSNÉ: Magyarország földtana I.

Résztvevk száma: 21 f
November 4. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Ivrössy László
Bállá Zoltán— Havas László—Kuz-

min M. (Irkutszk)—Vinogradov V.
(Moszkva)—Hovorka D. (Pozsony): A
szarvaski bázitok petrológiai és geodina-
mikai értékelése

Komlóssy György: Geológusok és azté-

kok a mexikói Cordillerákban
Résztvevk száma: 22 f

November 9—10. Mikropaleontológiai Ta-
nácskozás az slénytan-Rétegtani Szakosz-

tály rendezésében
Elnök: Kecskeméti Tibor
Sütné Szentai Mária: Szervesvázú

mikroplankton biozónák Magyarország
pannóniai rétegösszletében
Gellai Mária—Tóth Kálmán: Muni-

eriák a Sümeg-gyepükaján környéki sze-

nonból (Ajkai formáció)
Góczán Ferenc: A perm-triász határ

palvnosztratigráfiai értelmezése az Alcsút-

doboz Ad-2. sz. fúrás folyamatos tengeri

rétegsorában
Bóna József: A mecseki felstriász—

alsóliász feketekszénösszlet palynológiai

vizsgálata
Siegl KárólYNÉ

:

A magvarpolányi sze-

non képzdmények palynológiája

Rákosi László: A Dunántúli-középhegy-
ség eocén képzdményeinek palynológiai

vizsgálatai

Bodor Elvira: A Ny-i Mecsek miocén és

pannon képzdményeinek párhuzamosí-
tása palynológiai vizsgálatokkal

Bóna József—Gál Miklós: A bakonyi
felskréta képzdmények nannoplankton
vizsgálatának állapota
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Báldiné Beke Mária: A dunántúli
eocén nannoplankton és biosztratigráfiája

Sidó Mária: Magyarországi permi kép-
zdmények Foraminiferái
Oraveczné Scheffer Anna: É-Ba-

konyi felstriász mikrobiofáciesek és öko-
lógiai jelentségük
Sidó Mária: Mecsek-hegységi jura Fora-

miniferák
Gellai Mária— Knauer József: Üj

fácies az É-Bakonyi albai rétegsorban
Sidó Mária: A magyarországi tengeri

szenon Formációk szintézise (plankton)
Foraminiferákkal
Horváthné Kollányi Katalin: Az

ÉK-dunántúli terület eocén plankton
Foraminifera zónái

Less György: Kísérlet az európai Or-
thophragminák törzsfejldésének rekons-
trukciójára
Kecskeméti Tibor: A Nummulitesek

törzsfejldési vázlata
Kecskeméti Tibor—Báldiné Beke Má-

ria: Különböz életterek mikrofaunájának
értékelési lehetségei egyes eocén képzd-
ményeknél
Horváth Mária— NagymarosyAndrás:

Az eocén— oligocén határ helyzete hazai
szelvényeinkben Foraminifera- és nanno-
plankton vizsgálatok alapján
Nagy Béláné: A magyarországi oligo-

cén biosztratigráfiája Foraminifera vizs-

gálatok alapján
Horváth Mária: Foraminifera-paleo-

ökológiai vizsgálatok hazai felskiscellien-

eggenburgien szelvényekben
Korecz Jánosné: Magyarország miocén

képzdményeinek biosztratigráfiája Fora-
minifera vizsgálatok alapján
Knauer József: A Calpionellidea zónák

kiinutathatósága és jellegei a Dunántúli-
középhegységben
Monostori Miklós: Hazai tercier tengeri

Ostracoda faunák vizsgálata
Juhász Miklós: A dunántúli középs-

kréta üledékek palinosztratigráfiája
Résztvevk száma: 38 f

November 17 . Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály közremködése a Magyar
Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szak-
osztálya eladóülésén
Hegedsné Koncz Margit: Fúrt aknák

hidrogeológiai paramétereinek összehason-
lítása a megelz tengelyfúrások adataival
Franyó Frigyes: A Mátra- és Bükk-alja

elterének hordalékkúpjai és azok vízföld-
tani sajátosságai
Résztvevk száma: 27 f

November 17. Geológus Szakkör
Fáy Miklósné : Magyarország földtana

Résztvevk száma: 25 f

November 22. Geológus Szakkör
Hidasi János: Tanulmányi kirándulás

Szentendre és környékére
Résztvevk száma: 6 f

November 23. Mérnökgeológia-Környezet-
földtani Szakosztály vezetségi ülése

Ebiök: Juhász József
Napirend: 1. Beszámoló az 1981. évi

tevékenységrl, 2. A pécsi mérnökgeoló-
giai szeminárium értékelése, 3. Mérnök-
geológiai Szemle, 4. A IAEG és a szak-
osztály kapcsolata, 5. Az 1982. évi munka-
terv', 6. Egyéb kérdések
Résztvevk száma: 12 f

November 24. Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése
Elnök: Varga Imréné
Elek Izabella: Dunántúli kréta-sze-

neink szénkzettani tulajdonságai és

kapcsolata az ajkai típussal

Résztvevk száma: 12 f

November 27. Földtani Közlöny szerkeszt-

bizottságának ülése

Elnök: Dank Viktor
Résztvevk száma: 10 f

November 27. Gazdaságföldtani Szakosztály
Elnök: Hahn György
Badinszky Péter: Föld-takarékos ka-

vicsbányászat feltétel-rendszerének prob-
lémái
Vita: Mészáros I., Tompa L., Koós B.,

Pogány L.
Résztvevk száma: 18 f

December 1. Geológus Szakkör látogatása a
Nemzeti Múzeum ,,Ásványok és kzetek vilá-

ga” témájú kiállításán

Vezet: Hidasi János
Résztvevk száma: 11 f

December 2. Ásványgyjtk Klubja
Elnök: Várhelyi Gyz
Kun Béla— Siklóssy Sándor: A gyön-

gyösoroszi kaiéit

Résztvevk száma: 23 f

December 2. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése közös rendezésben az Ásvány-
tan-Geokémiai Szakosztállyal

Elnök: Dudich Endre
Bárdossy György: A karbonátplatfor-

mok tanulmányozásának legújabb ered-

ményei (beszámoló az 1981. szeptemberé-
ben Capriban rendezett PENROSE kon-
ferenciáról)

Nemec, V. (Prága): Recent advances in

the research of Planetary Equidistant
Nemec, V. (Prága): Éxperiences with

Space and Time Moctels of re deposits
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Vita: Dudich E., Mindszenty A., Bár-
dossy Gy., Nemecz, V.

Késztvevk száma: 12 f

December 1. Általános Földtani Szakosz-
tály vezetségi ülése

Elnök: Dudich Endre
Napirend: 1. Az 1981. II. f. évi munka

értékelése, 2. Az 1982. évi munkaterv.
Résztvevk száma: 7 f

December 7. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Földvári Mária
Orcsik Éva: Agyagásványokkal kap-

csolatos problémák a mészkövek mállásá-
ban

Vita: Varjú Gy., Juhász Z., Földvári M.
Résztvevk száma: 9 f

December 7. Agyagásványtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Varjú Gyula
Napirend: 1. Az 1982. évi munkaterv,

2. Egyéb kérdések
Résztvevk száma: 7 f

December 7. slénytan- Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Ebiök: Kecskeméti Tibor
Monostori Miklós: Ostracoda együtte-

sek paleoökológiai értékelése a magyar-
országi paleogén faunáiban
Kókay József: Konkafáciesek a hazai

felsbádeni képzdményekben
Nagy István-Zoltán— Stohl Gábor:

Theilard de Chardin a paleontológus és

evolúciókutató (megemlékezés születésé-

nek 100. évfordulóján)
Vita: Kecskeméti T., Báldi T., Báldiné

Beke M., Nagymarossy A., Müller P.,

Reich L.
Résztvevk száma: 18 f

December 11. Ellenrz Bizottság ülése

Ebiök: Vitális György
Tárgy: A bizottság feladata és a munkák

felosztása.

Résztvevk száma: 3 f

December 14. Tudománytörténeti Szakosz-
tály vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Tárgy: Az 1982. évi munkaterv ponto-

sítása

Résztvevk száma: 9 f

December 14. Ásványtan-Geokémiai Szak-
osztály eladóülése

Elnök: Kiss János
Árkai Péter: Bázisos magmatitok kez-

deti metamorfózisa, alkalmazása EK-ma-
gyarországi példákon

Felvári Györgyi: Újabb adatok a K-
szegi hegység mezozóos metamorfózisához

Vita: Embey Isztin A., Balázs E., Szá-
deczky K. E., Balogh K., Kiss J., Bibik I.,

Árkai P., Felvári Gy.
Résztvevk száma: 29 f

December 14. Tudománytörténeti Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Bogsch László
Dobos Irma: A két Horusitzkv szerepe

a hazai vízföldtanban (Horusitzkv Ferenc
születésének 80. évfordulóján)
Csiky Gábor: Beszámoló és megemléke-

zések az 1981. évrl
Bogsch László: Szalay Tibor emlékezete
Bidló Gábor: A Magyarhoni Földtani

Társulat földrengósi bizottságának alapí-

tása (1881) és mködése
Résztvevk száma: 23 f

December l. Elnökség és Választmány sz

-

szevont ülése

Elnök: Dank Viktor
Kafolyi László: A földtan és bányászat

országos jelentség idszer kérdései

Résztvevk száma: 42 f

December 15. Geológus Szakkör
Hidasi János: A jég felszínformáló

munkája
Résztvevk száma: 9 f

December 16. Gazdaságföldtani Szakosztály

kerekasztal-beszélgetése Magyarország k-
szénvagyon helyzetérl

Elnök: Hahn György
Hozzászólók: Jaskó 8., Hermán M., Ba-

rabás A., Káli Z., Somos L.

Résztvevk száma: 10 f
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A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének
1981. október december havi ülésszakán elhangzott eladások

Október 23. Vezetségi ülés

Elnök: Zentay Tiboi
Napirend: 1. Az 1982. évi munkaterv és

költségvetés, 2. A VI. ötéves tervi munka-
program, 3. A Területi Szervezet elnök-
választásának elkészítése, 4. Pályázat,
5. Jutalmazások
Résztvevk száma: 9 f

November 3. Eladóülés Debrecenben
Elnök: Székyné Fux Vilma
Székyné Fux Vilma— Gyarmati Pál:

EK-Tiszántúli felszíni és felszínalatti

miocén vulkánossága
Ször Gyula— Barta István: Szerpen-

tinásványok, szerpentinek, szerpentines
ultrabázitok geokémiai vizsgálata
Rózsa Péter— Kozák Miklós: A Tokaji-

Nagyhegy petrogenetikája
Kozákné Torma Julianna—Kozák
Miklós: Vulkánitok kopásérzékenysége és

indikátor-szerepe a hordalékokban
Vita: Szederkényi T., Varga Gy., Pap S.,

Mezsi J., Kulcsár Z., Székyné Fux V.,

Nagy B., Ször Gy., Kozák M., Gyarmati
P., Barta J.

Résztvevk száma: 37 f

November 12— 13. ,,Kelet-Magyarország ku-
tatási jeladatai — különös tekintettel a mio-
cén és idsebb szénhidrogéntároló kzetekre”

témájú, a Magyar Geofizikusok Egyesülete

,

az MGE Alföldi csoportja és az OMBKE
Kolaj- és Földgáz-Vízszakosztálya Fúrási
Csoportjának közös rendezés 12. Geofizikai
Vándorgylése (Szolnok)
Elnökök: Csókás János, Rumpler Já-

nos, Dank Viktor, Deres János
Dank Viktor: A neogén medencealjzat-

ban található szénhidrogén-felhalmozódá-
sok szerepe reménybeli készleteink feltá-

rásában
Rumpler János: A szeizmikus interpre-

táció elvi lehetségei és hazai szénhid-
rogénkutatási célú feladtai

Kormos László— Kiss Bertalan— Mol-
nár Gábor: A miocén és idsebb szén-
hidrogéntéroló kzetek kvantitatív karo-
tázs interpretációjának eredményei és
problémái
Hajdú Dénes

—

Pap Sándor—Völgyi
László: Üj felismerések az Alföld meden-
cealjzatának tektonikájában
Varga Imre: Fiatalkorú mozgások sze-

repe az Alföld kialakulásában
BardÓCZ Béla: Neogén medencealjzat

kutatásának eredményei és perspektívái a
Duna—Tisza közén

Albu István— Böködy Tamás— Polcz
István— Szeidovitz Gyzné: Az ELG1
Kelet-Magyarországi szeizmikus kutatá-
sainak néhány földtani, módszertani ered-
ményei
Varga Imre— Rumpler János—Tóth

János: A GKV firányú szeizmikus vonalai
Szederkényi Tibor: A metamorfózis

korszer értelmezése, a hazai metamorf k-
zetek f típusai ennek szemléletében
Gajdos István— Pap Sándor— Szent

-

Györgyi Károlyné: A tárolótér meg-
határozásának földtani problémái a pan-
nóniainál idsebb kzetekben
Beke Balázs— Karas Gyuláné— Lan-

dy Kornélné—Nagy Zoltán— Péterfai
Béla: A szénhidrogénkutató elektromágne-
ses módszerek újabb eredményei az Alföld
térségében
Szalay Árpád: A túlnyomás okai és a

paleoporusnyomás becslése
Mészáros József: Eltemetett szerkeze-

tek vizsgálata geofizikai— tektonikai mód-
szerekkel
Pogácsás György: A Kelet-magyaror-

szági miocén üledékképzdés és szerke-
zetfejldés szeizmikus ismérvei
Berkes Zoltán: Szeizmikus kutatás

Kismarja térségében
Szanyi Béla—Újfalusi Antal—Varga

Endre: Esettanulmány az endrdi antikli-

náris szeizmikus kutatásokról
Bérczi István—Grónay Istvánné: Ve-

gyes porozitású tárolókzetek vizsgálatá-

nak és geológiai értelmezésének módszer-
tani kérdései
Markó László: Metamorf tárolók poro-

zitásúnak meghatározása mélyfúrási geo-
fizikai szelvényekbl
Tóth József: Bonyolult felépítés szén-

hidrogén-tárolók kutatásánál végzett ter-

melési kútszelvényezések tapasztalatai
Komlósi Zsolt—Márton Tibor— Szer-

dahelyi Gábor: A pórusnyomás geofizikai

szelvények alapján történ meghatározásá-
nak nehézségei
Hobot József— Nemesi László—Varga

Géza: A miocén képzdmények geoelektro-

mos kutatásának problémái és eredményei
a Nyírségben
Völgyi László— Pogácsás György: Ke-

let-magyarországi litosztratigráfiai egysé-
gek szeizmikus reprezentációja
Az élénk vitában 52 f vett részt.

Résztvevk száma: 150 f

November 24. Elnökválasztással egybekötött

eladóülés Szolnokon
Elnök: Mezsi József
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Hajdú Dénes: Bonyolult szénhidrogén-
tároló csapdák felfedezésének lehetségei a
derecskéi süllyedék körzetében
Gajdos István—Pap Sándor— Szent-

györgyi Károlyné: A pliocén rétegek
azonosításának eredményei a Kiszombor—
Kiskunhalas közötti földtani metszet alap-

ján
Tanács János

—

Barabás Imre: Plio-

pleisztocén határ megvonása üledókföld-

tani és paleontológiái vizsgálatok alapján
Abony térségében

Vita: Székyné Fux V., Hajdú D., Valcz
Gy., Pap S., Völgyi L., Mezsi J.

A területi szervezet új elnökévé Ván-
doréi Róbert tagtársat választották.
Résztvevk száma: 32 f

December 8. Eladóülés
Elnök: Mezsi József
Pap Sándoi : Termálvíznyerési lehetsé-

gek medd szónhidrogénkutató fúrásokból
Zentay Tibor: A MFT Alföldi Területi

Szervezete 1982. évi munkatervének
ismertetése

Vita: Ördög Gy., Szederkényi T., Novák
I., Valcz Gy., Szépfalusy I., Tatár A.,
Pap S.

Résztvevk száma: 91 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének
1981. október—december havi ülésszakán elhangzott eladások

Október 28. Eladóülés az Agyagásványtani
Szakosztállyal közös rendezésben

Elnök: Varjú Gyula
Nemecz Ern: A felspetényi halloysit

ásványtani és genetikai vizsgálata

Csillag János

—

Drazsdlk Lajos: A fel-

spetényi halloysites agyagösszlet ásvány-
és teleptani felépítése

Bihari György: A kaolinos homokk
ipari hasznosításának és földtani felépí-

tésének kérdései a sárisápi Babál-hegyen
Vita: Varjú Gy., Nemecz E., Csillag J.

Résztvevk száma: 21 f

November 25. Eladóülés
Elnök: Végh Sándorné

Bállá Zoltán—Havas László: A Bükk-
fennsík déli peremének tektonikája
Viczián István: Beszámoló az Európai

Földtudományi Unió els kongresszusáról
(Strasbourg, 1980. április hó)

Vita: Balogh K., Pelikán P., Czakó T.,

Kovács S., Bállá Z., Brezsnyánszky K.
Résztvevk száma: 32 f

December 11. Vezetségi ülés

Ehiök: VÉGH SÁNDORNÉ
Napirend: 1. Beszámoló az 1981. évi

tevékenységrl, 2. Az 1982. évi munka-
terv, 3. Egyéb kérdések
Résztvevk száma: 5 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének

1981. október—december havi ülésszakán elhangzott eladásai

Október 27. Eladóülés
Elnök: Érdi-Krausz Gábor
Szlabóczky Pál: A komlói andezittömeg

tektonikai térképe
Kovács Mlklósné: Perm-triász homok-

kövek ásványos összetételének összeha-
sonlító vizsgálata

Vita: Kókai A., Szlabóczky P., Kovács
E., Érdi-Krausz G., Barabásné Stuhl A.,

Schmidt J.

Résztvevk száma: 17 f

November 4. Kerekasztal-beszélgetés „A fe-

keteszén-kutatás eredményei, azok népgazda-
sági hasznosításának lehetségei” témakör-

ben közös rendezésben a Mecseki Szénbá-
nyák Liász klubjával

Elnök: Major Géza

A vitaindító eladást Mach Péter tar-

totta, majd Baricz M., Bimbó M., Kovács
J., Vedrdi A., Kiss J., Major G., Kassai
M. és Kovácsy Z. szólaltak fel

Résztvevk száma: 39 f

November 10. Vezetségi ülés

Ehiök: Tóka Jen
Napirend: 1. Az 1981. évi tevékenység

értékelése, 2. Az 1982. évi munkaterv, 3.

Javaslat a Tudományos Ismeretterjeszt
Társulattal történ együttmködés elmé-
lyítésére — a középiskolai földrajz- és bio-

lógiaoktatás segítésére, 4. Jutalmazások,
5. Egyéb kérdések
Résztvevk száma: 1 1 f
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November 17. Kerekasztal-beszélgetés a m-
szaki fejlesztési eredményekrl a Fúrás-
technikai és Kutatásmódszertani Csoport

közremködésével
Elnök: Várhegyi Pál
A témaismertetést Musitz László, Strei-

cher Ferenc és Tóth Zoltán tartottak.

A vitában Kovács E., Kovács I., Lauer
J., Tóth L., Rder A., Streicher F., Vár-
hegyi P., Musitz L., Lovas A., Honig Gy.,

Tóth Z. és Németh Gy. vettek részt

Résztvevk száma: 27 f

November 24. Eladóülés
Elnök: Koch László
Chíkán Gézáné— Kókai András: Ada-

tok a Pécsi-víz völgyének negyedidszaki
fejldéstörténeiéhez
Gál Miklós: Összehasonlító nannoplank-

ton vizsgálatok a hazai alsópannon már-
gákból
Wéber Béla: Kszéntelepek a mecseki

felstriászban
Vita: Soós Jné, Chikán Gné, Kókai A.,

Honig Gy., Koch L., Gál M., Bóna J.,

Wéber B., Kovács E.
Résztvevk száma: 17 f

November 25. Mszeres analitikai ankét a
Magyar Geofizikusok Mecseki- és a Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete Baranya me-
gyei csoportjával közös rendezésben

Elnök: Hadobás Béla és Gerzson
István
Czeglédi Béla: Megnyitó
Kelemen András—Pátkai György:

Egyszer mikroprocesszoros röntgenfluor-

eszcenciás elemz készülék alkalmazása az

ércbányászat és ércfeldolgozás területén

Pallósi József: Röntgenfluoreszcenciás
módszer alkalmazása porított kzetminták
elemzésére
Httgyák László—Volkó Gyula: Tapasz-

talatok a BMC-nél a röntgenfluoreszcenciás
módszerrel

Szabó Levente: Nagy felbontóképesség
félvezet detektorok szerepe geológiai min-
ták vizsgálatánál
Pálfy Ervinné—Takács Károly: A

DFSZ-36 típusú szovjet spektrométer al-

kalmazása kzetek elemzésére
Szabó Levente: A PTK-1096 típusú

programozható kalkulátor használata la-

boratóriumi négykomponenses elemzések
számítási munkáinál
Tóth László: Röntgen-spektroszkópiai

analizátor bemutatása
Vita: Kelemen A., Hadobás B., Somogyi

J., Pallós J., Hugyák L., Bertalan A.,
Majoros Gy., Hohmann J., Mohai Mné,
Kosa L., Pálfy Éné, Novák Gy., Szabó L.,
Gerzson I.

Résztvevk száma: 52 f

December 1. Eladóülés
Elnök: Koch László
Bóna József—Kernerné Sümegi Ka-

talin: A mecseki liász kszénfed rétegek
mikropaleontológiai vizsgálata
Chikán Géza: A Kishajmás 3. sz. fúrás

földtani eredményei. Az eladást — mint
felkért hozzászóló — Süt Zoltánné egé-
szítette ki a mikropaleontológiai vizsgálati
eredmények ismertetésével

Vita: Hnig Gy., Bóna J., Chikán G.,
Süt Zné, Pordán S., Kovács E., Hegyi J.
Koch L.
Résztvevk száma: 19 f

December 9. Klubdélulán a Mecseki Szén-
bányák Liász Klubjával közös rendezésben
Elnök: Koch László
Koleszár Zsuzsanna: Élménybeszá-

moló az 1981. szeptemberi szlovákiai ta-

nulmányúiról.
Résztvevk száma: 22 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének
1981. október— december havi ülésszakán elhangzott eladások

Október 22. Eladóülés és tanulmányút a
Budabányai Vasérc Mvel közös rendezésben

Rudabányán
Elnök: Juhász András
Juhász András: Jubileumi megnyitó —

visszapillantás

Bics István: Megnyitó
Cseh Németh József: Észak-Magyar -

ország ércbányászati kutatási feladatai

a VI. ötéves tervben
Ver László: A IV. és az V. ötéves terv

geofizikai kutatási eredményei a Ruda-
bányai hegység környékén

Hernyák Gábor— Harnos János: A
vas- és színesfémérc-kutatás eredményei,
további lehetségei
Bállá László: A rudabányai karbonátos

vasércek komplex hasznosítása
Vita: Szcs I., Mészáros Z., Cseh Németh

J., Sánta P., Bics I., Khalmi M., Gulyás
Pnó, Ferencz M.
Résztvevk száma: 53 f

Október 29. Eladóülés
Elnök: Némedi Varga Zoltán
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Madai László: Az országos lignitvagyon
újraminsítésének eredményei

Vita: Xémedi Varga Z., Majoros Lné,
Madai L.

Résztvevk száma: 13 f

November 11). Eladóülés
Elnök: Juhász András
Árkai Péter: A Bükk-, az LTpponyi- és a

SzencLri-hegység regionális metamorfózisa
Szlabóczky Pál: Bükk hegységi céltér-

képezések tektonikai eredményei
_

Vita: Korpás L., Juhász A., Árkai P.,

Szlabóczky P.
Résztvevk száma: 29 f

November 25. Vezetségi ülés
Elnök: Juhász András
Napirend: 1. Az 1982. évi munkaterv,

2. Az 1981. évi pályázatok elbírálása, 3.

Jutalmazások, 4. Egyéb ügyek
Résztvevk száma: 4 f

December 3. Évadzáró klubdélután
Elnök: Goda Lajos
Majoros Lászlóké: Titkári beszámo-

ló

Pályázati díjak és jutalmak kiosztása
Tompa László: Dél-amerikai útibeszá-

moló
Résztvevk száma: 34 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szerve-

zetének 1981 október- december havi ülésszakán elhangzott eladások

Október 16— 17. Földtani Tanulmányút a
Kszeg— Soproni-hegységbe

Kirándulásvezetk: Boldizsár István és

Kisházi Péter
Útvonal: Cák (metamorf konglomerá-

tum) — Bozsok (zöldpala) — Velem, Szép-
kilátó (feketepala) — Borospincék völgye
(fillit) — Hermann Ottó tábla (mészfillit)

— Szabó-hegy (fillit-mészfillit) — Kszeg,
SzurdokJkvarcfi Ilit) — Sopron — Fertrá-
kos — Óbrennberg (biotitpala sorozat) —
Vöröshíd (diaftoritos csillámpala) — Sop-
ronbánfalva (leukofillit, muszkovitgneisz)
— Geofizikai Obszervatórium — Vashegy,
Gloriette (injekciós gneisz) — Deákkúti k-
fejt (aplitos gneisz) — Réczényi út (disz-

ténkvarcit) — Városi kfejt (biotitosmusz-
kovit gneisz) — Sopron — Sárvár — Szom-
bathely
Résztvevk száma: 50 f

Október 13. Eladóülés
Elnök: Szaktner Ferenc
Komlóssy György: Mexikó bauxit föld-

tani viszonyai
Tóth Kálmán—Szts András: A ma-

gvaralmási eocén kifejldési viszonyai
Horváth István— Darida Károlyxé—

Gyalog László—Odor László: A velencei -

hegységi földtani térképezés néhány ered-

ménye
Vita: Szantner F., Knauer J., Komlóssy

Gy., Kopek G., Károly Gy., Tóth K.,

Szts A., Jantksy B., Molnár P., Szabói.,
Havas L., Horváth I.

Résztvevk száma: 38 f

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója

Mszaki szerkeszt: Sándor István

A kézirat nyomdába érkezett: 1982. IV. 15. — Terjedelem: 9,8 (A/5) ív

82.10762 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felels vezet: Bemát György
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Elnöki megnyitó
(1982. ül. 17.)

Dr. Dank Viktor

Tisztelt Közgylés

!

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm társulatunk itt megjelent valamennyi
tagját és tisztségviselit. Külön nagy tisztelettel köszönöm tiszteleti tagjainkat,

Társegyesületeink képviselit és kedves vendégeinket

!

Mostani közgylésünk egy nagyobb periódus egyik szorgos munkaévének
közgylése. Tavalyi vezetségválasztó küldött-közgylésünkön megtörtént az

elz periódus elemz áttekintése, kijelöltük feladatainkat, tennivalóinkat és

szervezeti felépítésünket, ciklusunkat is az országos újabb követelményekhez
és ritmusigényekhez igazítottuk.

Szükség is volt erre, mert olyan jelents események idszaka volt az azóta
eltelt idszak, melyek a mi földtani munkánkat és egész geo-társadalmunkat
igen erteljesen érintették.

Az egyik ilyen esemény volt a MTESZ vezetségválasztó közgylése, mely-
nek nyomán egyre markánsabban megmutatkozott, hogy az ország vezet
testületéi és vezet személyiségei egyre erteljesebben támaszkodnak a MTESZ-
re, mint sokrét társadalmi szervre, minden nagy horderej döntés elkészítésé-

ben.

Rámutatott a közgylés, hogy szerényebb anyagi forrásaink ellenére meg
kell gyorsítani a mszaki fejlesztést. Minél nehezebb a gazdasági helyzetünk,

annál inkább intenzifikálnunk kell a tudományos-mszaki-gazdasági tevékeny-
ségünket a mszaki fejlesztés érdekében ami most elsszámú feladatunkká
vált. A kevesebb pénz ésszerbb felhasználásához már több szellemi erfeszítés

kell, mint korábban. Nagyon jó és megtisztel érzés volt ez számunkra, egyben
rámutatott megnövekedett és országformáló felelsségünkre.

Síkra szállt a közgylés a már korábban megindított törekvése folytatásaként

a mszaki és természettudományi értelmiség nagyobb erkölcsi és anyagi meg-
beesü’óséért.

Másik eseményként az 1981-ben létrehozott Ipari Minisztérium egységes

iparpolitikájának kidolgozását említem. Ebben igen rangos helyet foglalunk

el az ásványi nyersanyagokkal való gazdálkodás tekintetében. A vezetés is

felismerte, hogy hazai ásványi nyersanyagkincsünk felkutatása, feltárása és

racionális kibányászaása gazdaságos és szükséges, és hogy az import nyers-

anyagokért — fleg energiahordozókért — egyre többet kell fizetni, és így
szükség van szelektív ipari fejlesztésre, melyben fokozottabb lehetségeket
biztosítanak a hazai ásványi nyersanyagok számára.

Ennek az egységes iparpolitikának kialakításához a tagegyesületek, így tár-

sulatunk is a MTESZ-en keresztül igen hathatós és konkrét segítséget tudnak
nyújtani az egyesületi hazai, ill. nemzetközi rendezvények, a konkrét ipari
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kapcsolatok, OMFB tanulmányok vagy MTA szervezésében lebonyolításra
kerül tudományos ülésszakok útján.

Igen jelents eseményként utalok a MTA 1981 november 17-én kibvített
elnökségi ülésére, amelyen Kádár János elvtárs az MSZMP központi bizottsá-

gának els titkára is részt vett, eleget téve a MTA elnöksége meghívásának.
Felszólalásában megköszönte a 14 felszólaló által adott tájékoztatót és össze-

foglalta az elmúlt 25 év tapasztalatait. Rámutatott, hogy feltételeink meg-
vannak a kedveztlen nemzetközi gazdasági helyzet-változások hatásainak
kivédésére, de ehhez nagyobb rugalmasság és a döntési folyamatok meggyorsí-
tása szükséges. Rámutatott arra is, hogy elengedhetetlen e téren a párt, a kor-

mány és a tudomány egyesült ereje, céltudatos, szigorú munkája ahhoz, hogy
alaposabban nézzük meg mire költjük a pénzünket. Kijelentette: „Kötelessé-

günknek tartjuk a megfelel munkafeltételek biztosítását” a tudományos
munkához. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy ennek a munkának is —mint
minden más tevékenységnek — a végterméke, az eredménye az érdekes. Nem
az a lényeg, hogy jó vagy rossz cikkeket írunk a tudományos kutatásról, hanem
az, „mi jut ebbl nekem?” a magyar állampolgárnak. Úgy gondolom, hogy ez

igen jól egybevág társulatunk törekvéseivel és cselekvési programjával és or-

szágosan a legfelsbb szinten megersítette azt.

A földtani kutatások az ilyen vonatkozású mérlegelést, értékelést is jól állják,

és elmúlt közgylésünkön számolt be a KFH elnöke arról, hogy mit tett az

ország asztalára a hazai földtani kutatásokat végz szakember-gárda. Felada-

taink nem kisebbek, mint amilyenek voltak, a világpiaci helyzet különösen

keményedik számunkra nemcsak azért, mert az energiahordozók árai tovább
emelkednek, hanem azzal is, hogy a cserearányok tovább romlottak és éppen
olyan termékek vonatkozásában pl. alumínium, amelyekben relatíve jobb az

ellátottságunk.

Mindezekkel kapcsolatban még nagyon sok a tennivalónk, olyannyira, hogy
egy elnöki megnyitó keretében csak felvillantani tudok néhányat közülük:

Még mindig aláértékeljük ásványi nyersanyagkincseinket, ez azután károsan

befolyásolja a helyes döntések kialakítását.

Adósok vagyunk megfelel érdekeltségi rendszerek és ösztönzk kialakításá-

val, amelyek az ásványi nyersanyagkincsekkel való okos gazdálkodás irányába

hatnak (takarékosság).

Nem választottuk még szét a tlünk függ tényezk értékmérését és dotáció-

ját, az ettl független adottságok potenciális elnyeirl és e kevert állapot

igazságérzetünket sért döntéseket involvál.

Ezt a munkát mindmáig a tudományos és kutatótevékenység régi hierachi-

ákhoz való illesztésével és néha sajnálatos presztízskérdésekhez csatolással

próbáltuk pótolni.

Mindezeket terveink alternatív változatainak kidolgozásánál, általános

szemléletünk kialakításánál és az oktatásunkban is szorgalmaznunk kell.

Tisztelt közgylés

!

Olyan korban élünk, amikor az emberi élet relatív kicsiny intervallumaiban is

jelents változások mennek végbe és gyakran ellentétes irányban. Egy idben
egyik pontján a Földnek krónikus a nyersanyaghiány, a másikon konstans a pa-

zarlás, itt túltápláltság és elszennyezett környezet, amott éhezés mint életforma

és aszály a tömeges éhhalálba torkollva.
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Olyan országnak mint hazánk, amely kicsiny is, nyitott gazdasággal is ren-
delkezik, nem túlzottan bkezen ellátott a természettl eredenden óriási
jelentség pozitív tényezje lehet a tudomány és az ipar rendszerszer terme-
lési kapcsolata korlátozott lehetségek és véges erforrások esetén is.

Jelen pozíciónk megrzéséhez is sokat kell tennünk, fejldésünkhöz még annál
is többet !

&
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Ftitkári beszámoló

Dr. Bérezi István

Tisztelt közgylés

!

Társulatunk fennállása 134. évének eseményeit számbavéve mozgalmas
idszakról adhat számot a krónikás, akár a puszta számadatokat, akár a szóbeli

kiegészítés tényeit nézzük. A számszaki oldal örvendetes része, hogy taglétszá-

munk 1664 fre emelkedett. Ez 60—40%-ban oszlik meg a budapesti és a többi
területi szervezetek között. A szomorú tények közé tartozik, hogy 10 tagtár-

sunktól kellett végs búcsút vennünk:

Dr. Arokszállásy Zoltán
Hartmann Tiborné
Dr. Láng Sándor
Dr. Lengyel Endre
Lttcza Vilmos
Sebestyén Attila

Dr. Skoflek István

Tóthné Gecse Éva
Török Ilona és
Varga Imre

hagytak itt örökre bennünket. Kérem tisztelegjünk emléküknek egyperces
néma felállással

!

Tisztelt közgylés

!

A beszámolási idszak az új alapszabályban rögzített, módosított szervezeti

felépítés els éve volt. A kibvített elnökség és a funkciójában valamint konst-

rukciójában megújult Választmány átalakulásból fakadó dinamizmusa szeren-

csésen ötvözdött a mködési kereteiben változatlan területi szervezetek és

tematikus szakosztályok hagyományos tevékenységével kialakítva a beszámo-
lási idszak munkálkodásának fbb vonásait. Ezek változatlanul a Társulat
1978-ban kidolgozott, hosszútávú programjában rögzített három pilléren

nyugodtak.
Kiemelked fontosságú központi rendezvény volt az áprilisi ,,A nyersanyag-

kutatás V. ötéves tervének eredménye, a VI. ötéves terv feladatai” c. budapesti
ankét, amely a hasonló tematikájú regionális összejövetelek népgazdasági
színt összefoglalását adta.

A területi szervezetek a mködésük színterét jelent régiók komplex földtani

nyersanyag-kutatási kérdéseinek vizsgálatát tekintették alapvet feladataik-
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nak, esetenként ki-kitérve egy-egv részletkérdés sokoldalú megvilágítására is.

így az Alföldi területi szervezet az OMBKE Kolaj Földgáz és Vízbányászati
szakosztályával valamint a MGE-vel közös szervezés ankéton dolgozta fel a
medencealjzat metamorf kzeteiben megismert szénhidrogéntelepek rezervoár-
geológiai és mvelési kérdéseit.

A Budapesti területi szervezet egy-egy napos helyszín-bejáráson ismertette a
börzsönyi érckutatások és a Gerecse hegységi mezozóos karbonátos összletek
vizsgálatának legújabb eredményeit.
A déldunántúli kollégák a saját területük földtani kérdéseinek vizsgálata

mellett a Dunántúli-középhegység földtani felépítését, az ott folyó ásványi
nyersanyagkutatás és termelés helyzetét is áttekintették tapasztalatszerz
tanulmányút formájában.
A Közép és Északdunántúli területi szervezet mködési területe legnyugatibb

csücskének, a Kszegi- és Soproni-hegység földtani felépítése bemutatására
vállalkozott.

A tematikus szakosztályok nyersanyagkincseink kutatásának tudományos
megalapozásában szerepet játszó idszer kérdéseket tzték vitaüléseik, an-
kétjaik, kerekasztal megbeszéléseik napirendjére. így például a Gazdaságföld-
tani Szakosztály Magyarország kszénvagyonának alakulásáról tartott kerék-
asztal megbeszélést, felvázolva a kormány energia koncepciójából fakadó
földtani-ásványvagyongazdálkodási feladatokat.

A Mérnökgeológiai és Környezetvédelmi Szakosztály immáron hagyományos
szemináriuma Pécs és környéke mémökgeológia kérdéseit vitte szakavatott
gyülekezet elé.

A Rétegtan és slénytani Szakosztály, mikropaleontológiai tanácskozása
ennek, a mélyfúrásos kutatásban oly fontos diszciplínának újabb eredményeit
foglalta össze.

A Tudománytörténeti Szakosztály a lassan hagyományossá váló Tudomány-
történeti Kapok megrendezésével rendszerezte a tárgyidszakban aktuálissá

váló megemlékezések sorát, és készült fel az 1982. évi nagy feladatára, a buda-
pesti IXHIGEO szimpóziumon való szereplésre.

A Szénkzettani Munkabizottság aktív részvétellel kitnt ankéton vitatta meg
a hazai üledékekben végzett vitrinit-reflexió mérések eddigi tapasztalatait és a
továbblépés lehetségeit.

Az Általános Földtani Szakosztály tevékenységében a tektonikai-kzettani
rétegtani kérdések komplex feldolgozása dominált.

Az újjászervezett Ifjúsági Bizottság szlovákiai és Tokaji-hegységi tanulmány-

úttal vette ki részét a fiatal szakemberek továbbképzésére irányuló erfeszíté-

seinkbl.
A fentiek természetesen csak a teljesség igénye nélkül kiragadott szemelvé-

nyek abból az örvendetesen nagyszámú (230) rendezvénybl, amelyet társula-

tunk különböz egységei szerveztek és amelyek részletes statisztikai összesítését

az írásos anyaghoz csatolt mellékletben tanulmányozhatják a tisztelt résztve-

vk.
Harmadik alapvet tevékenységi formaként az elmúlt évben is folytatódott

a munkabizottsági tevékenység

,

mint a szakmai ismeretanyag hasznosításának

legrugalmasabb formája. Az ilyen keretek között kimunkált 5 megbízás

745 000,— Ft-os bruttó bevétele hozzájárult költségvetésünk részleges ki-

egyensúlyozásához.
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Tisztelt közgylés !

Rátérve Társulatunk kapcsolatrendszerének ismertetésére, kiemelt fontosságot

tulajdonítunk annak a ténynek, hogy a beszámolási idszakra esett a MTESZ
XIII. tisztújító küldöttközgylése. Az azóta eltelt id bizonyította, hogy ez a
küldöttközgylés több mint egy a közgylések sorából. Több annyiban, hogy
lezárta az útkeresés, a megújulás korszakát, amelyben egy, a személyi összeté-

telében és stílusában új MTESZ vezetgárda és a legfels párt és gazdasági
vezetés között kialakult véleménycsere eredményeképpen körvonalazódott

a közös álláspont a MTESZ feladatairól, a társadalomban elfoglalt helyzetérl

és kapcsolatrendszeréri. Ezt az elfogadott határozat hármas követelmény-
rendszer formájában az alábbiak szerint fogalmazza meg:

a MTESZ hasznosítsa azt a nagy szellemi tartalékot, amelyet a tagság
szakértelme és közéleti érdekldése jelent,

— a MTESZ állásfoglalásával készítse el a népgazdasági szint döntéseket,
— az egyesületek és a szövetség segítsék el, hogy a szövetségbe tömörült

értelmiség anyagi, erkölcsi elismerése a teljesítményekkel összhangban
fokozódjék és növekedjék a mszaki pályák vonzereje.

Ügy véljük, hogy ezek a feladatok egyértelmen tisztázzák a szövetség

jövbeni helyzetét, feladatait és egyben kijelölik az elkövetkezend idszak
teendit. Talán nem tnik szerénytelenségnek, ha megállapítjuk, hogy a Ma-
gyarhoni Földtani Társulatban tömörült szakemberek számára ez a feladat-

rendszer nem jelent különösebb pályamódosítást, hisz korábbi évek során
kialakult tevékenységi rendszerünk lényegében ugyanezt a gondolatmenetet
követte, gondoljunk az ötéves tervankétokra, a nyersanyagfajtánként rende-

zett vándorgylések rendszerére, vagy az oktatással, továbbképzéssel kapcsola-

tos — eddig sajnálatosan kevés pozitív eredménnyel járó — erfeszítéseinkre.

A lelkes helyeslés természetesen akkor ér valamit, ha tettekben nyilvánul

meg. A MTESZ vezeti szerveiben munkálkodásra véleményünk kifejtésére az

teremti meg a lehetséget, hogy a XIII. tisztújító közgylés három tagtársun-

kat :

Fülüp József akadémikust, tiszteleti tagunkat
Dank Viktor elnököt

Seresné Hartai Évát az ÉMO-i területi szervezet ifjúsági titkárát

a MTESZ Országos Elnökség tagjává választotta. Ezzel párhuzamosan ugyan-
csak a MTESZ munkájában való minél teljesebb részvétel érdekében valameny-
nyi központi MTESZ Bizottságba tagot delegáltunk.

Képviselink:

Állami Díj bizottság

Gazdasági bizottság

Gazdaságpolitikai bizottság

Nemzetközi Kapcs. bizottság

Sajtó-Propaganda bizottság

Tudománypolitikai bizottság

Nyugdíjasok Köre
Ifjúsági Koord. bizottság

dr. Dank Viktor elnök

dr. Bohn Péter a Gazdaságföldtani Szakosz-
tály elnöke

Somssich Lászlóné társelnök

dr. Hámor Géza társelnök

dr. Halmai János titkár

dr. Grasselly Gyula tiszteleti tag
dr. Bartkó Lajos tiszteleti tag

Balogh Anna ifjúsági titkár
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Központi Oktatási bizottság

Központi Asztronatikai biz.

Tudománytörténeti bizottság

Fejld Országok bizottsága
Környezetvédelmi bizottság

Mszaki értelmiség helyzetét

vizsgáló bizottság

Kreativitás bizottság

dr. Géczy Barnabás társelnök

dr. Czakó Tibor vezetségi tag
dr. Csiky Gábor a Tudománytörténeti Szak-

osztály titkára

dr. Dudich Endre az Általános Földtani
Szakosztály elnöke

Morvái Gusztáv választmányi tag
dr. Zentay Tibor ATSZ titkár

dr. Juhász József MGKVSz elnök

Ság László

A MTESZ központi szerveiben való részvétel csak egyik része Társulatunk
belkapcsolatainak. Másik felét a társegyesületekkel kialakított együttmködés
jelenti. A beszámolási idszak fejleménye, hogy e kapcsolatok rendszerbe
foglalása és életszerbbé tétele irányába megtettük az els lépéseket. Abból az

alapelvbl kiindulva, hogy az együttmködés a munkás hétköznapok talaján

kell kivirágozzék, valamennyi területi szervezetünknél kijelöltük azokat a
tagtársainkat akik ott, a napi munka szintjén tartják a kapcsolatot testvér-

egyesületeinkkel. Ennek az ilymódon megfelelen széles alapokra helyezett

„együttmködési piramis”-nak csúcsát jelentik a látványosabb formák, a kö-
zösen vagy társegyesületi meghívott eladók részvételével szervezett nagy-
rendezvények.
Az együttmködés tervezett fbb formáit eddig három egyesülettel az

OMBKE-vel, a MGE-vel és a KGE-vel jegyzkönyvben rögzítettük, az alábbi

alapelvek szerint

:

— tájékoztatjuk egymást nagyrendezvényeinkrl, esetenként felkérés alap-

ján adott témakörben eladóval képviseltetjük magunkat;
— az egymást érint szakmai és általános kérdésekben közös elképzelések

kialakítására és azok elfogadtatására törekszünk;
— külföldi kiküldetések alkalmából, vagy külföldi rendezvényeken képvise-

lik a jelen nem lev másik fél érdekeit, felkérésre megteremtik a kért

kapcsolatokat.

Az együttmködés kiemelt ünnepnapjai közé tartoznak azok a kivételes

alkalmak, amikor egy-egy társegyesületünk jelents jubileumát ünnepelhetjük,

így márc. 12-én jubileumi közgylésén köszöntöttük az OMBKE-t fennállá-

sának 90. éves évfordulóján és tagtársaink szinte jókívánságait tolmácsolva

nyújtottuk át Társulatunk díszoklevéllel megersített 125 éves jubileumi

emlékplakett
j
ét

.

Belkapcsolataink közt kell örömmel bejelentenem, hogy a MTESZ XIII.

közgylésén a tudományos egyesületekben végzett tevékenységük elismerése-

képpen MTESZ díjjal jutalmazta dr. Bogsch László tiszteleti tagot, dr.

Alföldi László társelnököt. Kitüntetésükhöz sok szeretettel gratulálunk.

Külkapcsolataink az elz évek átlagához viszonyítva 1981-ben javuló

tendenciát mutattak, bár elmaradtak az általunk kívánatosnak tekintett

szinttl. 13 ft szocialista országokba, 1 ft tkés országba utaztattunk. Ennek
valamint a meghívottként hozzánk látogató két osztrák és egy csehszlovákiai

kolléga utaztatási költségei 54 eFt-ot tettek ki.

Kiemelked jelentség volt a Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció bukaresti

kongresszusán való részvétel. A MFT által utaztatott 6f is hozzájárult ahhoz,
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hogy a házigazdák mellett a legnépesebb és legaktívabb delegáció a magyar
volt. Mindez nem feledtetheti el azt a tényt, hogy a régóta dédelgetett álom
az egységes alapelveken felépül nemzeti programmal való fellépés teljes érték
megvalósítása még további erfeszítéseket igényel. Reméljük, hogy az elkövet-

kezend nagy nemzetközi események, az 1984-es moszkvai Geológiai Világ-

kongresszus, az 1985-ös budapesti Neogén Világkongresszus után már ennek
megvalósulását nyugtázhatjuk.
Nemzetközi kapcsolataink keretében kell megemlítenem, hogy tiszteleti

tagunkat Fülöp József akadémikust a Bolgár Földtani Társulat is tiszteleti

tagjává választotta. Amikor ehhez errl a helyrl is jó kívánságainkat fejezzük

ki, egyben reméljük, hogy ezzel a reciprocitás folyamata csak megindult, és a
közeljövben hasonló megtiszteltetés legalább olyan gyakran éri tagtársainkat,

mint amilyen gyakran az MFT választott és választ külföldi tiszteleti tagot.

Ugyancsak, a sajnos ritka, nemzetközi sikereink közé tartozik, hogy
Grasselly Gyula professzort, tiszteleti tagunkat a IUGS Research Development
Program európai igazgatói tisztébe választották meg. A másik örvendetes
fejlemény az, hogy a RCMNS Végrehajtó Tanácsának 1981. szeptemberében
Hármaskúton tartott ülésén dr. Hámor Géza társelnökünket a Végrehajtó
Tanács alelnöki tisztébe emelték.
Mindkettjüknek jó ert és egészséget kívánunk felelsségteljes feladatuk

ellátásához.

Tisztelt közgylés !

Az elmúlt idszak személyi változásai közé tartozik, hogy Társulatunknál
eltöltött hosszú évek után nyugállományba vonult szervez titkárunk dr.

Forbáth Lászlóné, a geológus társadalom közkedvelt, szeretett Máriája.

A Központi Földtani Hivatal elnöke a Kiváló Munkáért kitüntetéssel, Társula-
tunk elnöksége pedig a Társulati emlékgyr adományozásával fejezte ki elis-

merését tevékenységéért. Amikor mindezekhez jókívánságunkkal csatlakozunk
tagtársaink nevében is remélem, hogy ez a lépés csak távozást és nem teljes

elszakadást jelent. Egyben kérem tagtársainkat, hogy az utódot új szervez-
titkárunkat Antalné Géber Zsuzsannát fogadják éppoly szeretettel, mint
eldjét. Ma még bizony gyakorta megbotlik nyelvünk Máriának szólítjuk, de az

eltelt rövid idszak alatt megismerve aktivitását és lelkesedését biztos vagyok
benne, hogy a két név hamarosan szinonim fogalommá válik.

Tisztelt közgylés !

Néhány szót & publikációs tevékenységünkrl. A Földtani Közlöny valamennyi
81-es füzete megjelent, és hasonlóan az idszakos kiadványok közül az slény-
tani Viták 27. száma, az Általános Földtani Szemle 16. száma. Ugyancsak
tagtársaink rendelkezésére áll a Földtani Közlöny 1961— 1975 közti számainak
regiszterkötete, amely remélheten hasznos segítség a szakirodalomban való

tájékozódásra. A MTESZ Sajtóbizottság segítségével megvizsgáltuk milyen
kezdeményez lépéseket tehetünk aFöldtaniKözlöny terjedelmének bvítésére.

Részt vettünk a Központi Földtani Hivatal által készített, a földtudományi
publikációs tevékenységet vizsgáló tanulmány véleményezésében. Mindezek
azonban még folyamatban lev dolgok, részletesen lezárásuk után kívánunk
velük foglalkozni.
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Tisztelt közgylés

!

Mindezek a gondolatok már átvezetnek az 198'2-es feladatok rövid ismerteté-

séhez. A munkaterv valamennyiünk rendelkezésére áll. Csak néhány lényeges

pontot emelnék ki belle.

Május hónapban kerül sor az immár hagyományosan ötéves ciklusokat átfogó

Bányaföldtani Ankétra, amelyet összekötünk az Észak-magyarországi területi

szervezetünk fennállása 20. éves jubileumának megünneplésével. Októberben
Somogy—Zala megyei vándorgyléssel kívánjuk áttekinteni e két megye földtani

kutatásának helyzetét. Az Általános Földtani Szakosztály tervezett tektonikai

továbbképzése az oktatásban régóta tátongó rést igyekszik betölteni. Az Ifjúsági

Bizottság május hónapban rendezi az egyetemi ifjúság és a frissen végzett

szakemberek részére az ,,els eladói ankétot”

.

Tovább folytatódnak a közeljöv
két nagy hazai nemzetközi eseményének az ez év augusztusában sorrakerül
INHIGEO szimpóziumnak illetve az 1985-ös budapesti Neogén Világkong-

resszusnak az elkészületei, és meg kell kezdeni az 1984-es moszkvai geológiai

világkongresszuson való méltó magyar részvétel elkészítését. (Az els cirkuláré

a napokban érkezett, a legfontosabb tudnivalókat a májusi programfüzetben
közreadjuk.)

Folytatják munkáikat az elnökségi bizottságok, és határozott programmal út-

jára kívánjuk bocsájtani a még csak formailag létez Etikai Bizottságot.

Továbbra is foglalkozunk az oktatás-továbbképzés problémakörével.
Tevékenységünkben és mködési gondjaink megoldásában számítunk a

MTESZ-re. Támogatjuk azon törekvéseit, hogy a rendezvények és a deviza-

mentes cserelátogatások pénzügyileg a jelenlegitl eltér elbírálás alá essenek,

mivel a jelen helyzet lassan de biztosan olyan magas részvételi díjak irányába
vezet, hogy a rendezvények ugyan önellátók lesznek csak éppen a résztvevk
maradnak el, mert ma már a vállalatok sem engedhetik meg maguknak szak-

embereik delegálását, ilyen költségek mellett.

Az együttmködés területén fel kívánjuk venni a kapcsolatot az MTA regio-

nális bizottságaival ilvmódon helyezve megintcsak széles alapokra a társulat

és az MTA kapcsolatát.

Tisztelt közgylés

!

A geológia is olyan szakma, ahol az új és megújuló gondolatok nélkül nincs

elrelépés. Manapság divat idézni Parké DiCKEY-nek az amerikai kolajgeoló-

gusok nesztorának egy mondását „Új területeken régi ötletekkel is rendszerint

találunk olajat. Olyan is elfordult már, hogy régóta ismert elfordulások köze-

lében új elképzelések új mezket eredményeztek. De régi ötletekkel, régi terü-

leteken ritkán boldogulunk. Sokszor amikor azt gondoljuk fogyóban van az

olaj tulajdonképpen ötleteinkbl fogytunk ki”. Ennél frappánsabban nehéz

kifejezni a földtani gondolkodás állandó megújulás-igényét. Ha ebben, mint

ahogy reméljük, a Társulati tevékenység egy kicsit is segít — nem dolgozunk

hiába.

Ehhez kívánok jó ert, egészséget és jó szerencsét

!
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Dr. Lengyel Endre emlékezete

( 1895
—1981 )

Dr. Jantsky Béla

1981. március 31-én kísértük utolsó útjára a kispesti Üjtemetben szeretett
1 barátunkat és kartársunkat dr. Lengyel Endrét, ny.rk. egyetemi és fiskolai

tanárt, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagját, aki 1981. március 16-án

,

5 életének 86-ik évében hosszú szenvedés után örökre eltávozott körünkbl.
Földtani társulatunknak volt a legidsebb tagja.

Minden megemlékezés egy eltávozott igaz emberre egyben tanúságtétel,

példamutatás és tanítás is az élk számára. ÍDe annál inkább az Lengyel Endre
élete és munkássága, akit a történelem kegyetlensége, mostohasága sújtott

élete legnagyobb részében. Hogy mégis mindenki számára példát mutató életet

élt és meg tudott maradni elssorban embernek, azt csak kivételes emberi
kvalitásai idézhették el.
Lengyel Endre Szamosújvárott született 1895. május 8-án. Atyja sütipari

segédmunkás volt, aki 1911-ben tragikus körülmények között váratlanul el-

hunyt. Édesanyját még korábban, már 4 éves korában elvesztette.

Iskolai tanulmányait 16 éves korától kezdve szüli segítség nélkül, önerejé-

bl végezte igen nagy nélkülözések és nehézségek közepette. Csupán tanítvá-

nyok vállalásával tudott enyhíteni állandó anyagi nehézségein.

Lengyel Endre végig kiváló képesség, tehetséges tanuló volt. Mint VII.

gimnazista pályamunkájával elnyerte az országos Fodor József pályadíjat.

A VIII. osztályban, mint önképzköri elnök 7 pályadíjat nyert. Jelesen érett-

Í

ségizett. Utána a Kolozsvári Egyetemen földrajz természetrajz tanári szakon
folytatta tanulmányait. 1912-ben évi 800 korona tanárképzi ösztöndíjban ré-

szesült, ami nagy segítséget jelentett számára.

I

A tehetséges, szorgalmas ifjúra, aki mellékesen tehetséges fest is volt,

felfigyelt Szádeczky Gyula tanszékvezet professzor is és 1914. nyarán els
pályadíjas dolgozata alapján gyakornokként tanszékére hívta meg.
Á legszebb reményekkel induló ifjú életébe azonban beleszólt a történelem.

1914-ben, mindjárt az események elején behívják katonának és 1918-ig több-

j

szri sebesüléssel katonai szolgálatot teljesít. Kezdetben Galíciában, a végén

l
az olasz fronton harcolt. A háború végét 50%-os hadirokkantként éri meg.

1918-ban tanársegéd lett, 1920-ban pedig középiskolai tanári oklevelet

(

szerzett. 1922-ben ásvány-kzettan, földtan és földrajzból doktorált a közben
Kolozsvárról Szegedre költözött egyetemen.

1924-ben rokkantságának ellenszolgáltatásaként vitézzé avatták és ugyan
ezen évben egyetemi adjunktussá lépett el. Mint állami ösztöndíjas többször
járt külföldi tanulmányúton (Bécsben, Münchenben, Cataniában, Rómában).
1930-ban a Cataniai Égyetem olasz nyelv eladások tartására hívta meg.
1928-ban egyetemi magántanárrá habilitálták. Szorgalma, tehetsége nem
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csökkent. Haláláig 128 tudományos dolgozata jelent meg a hazai és külföldi

szaklapokban (Becsben, Zürichben és a MTA hazai kiadványaiban).
Több évi hányattatás (az egyetem oda-vissza költöztetése) után 1944-ben

Budapestre költözik, ahol a Budapesti Tanárképz Fiskola rendes tanára
lett. 1940-ben munkássága elismeréseként egyetemi nyilvános rendkívüli

tanárrá nevezték ki.

1950-ben mint tudományos fmunkatárs a MÁFI szolgálatába került, ahol

nyugalomba vonulásáig, 1959-ig dolgozott. Mint azMHSz (Magyar Hadirokkant
Szövetség) tagja 1947— 48. években átképz ideológiai tanfolyamokat vezetett.

A fenti intézeteken kívül a Mszaki és Gazdaságtudományi Akadémián
4 évig tanította az ásvány-kzettani, földtani és slénytani tárgyakat. A MÁFI-
ban 1951—1953. között rendezett geológustechnikus képz tanfolyamon el-
adóként mködött közre.

Szkebb munkaterülete a magmás és metamorf kzettan, továbbá az eruptív

területek földtana volt. Ilyen minségben vett részt a Kszegi-hegység, a
Dunazúg hegység, a Börzsöny, a Bükk és a Tokaji- hegységek eruptív területei-

nek földtani térképezésében és kutatásaiban.

Ezeken a területeken az ásványi nyersanyagok kutatása sem kerülte el fi-

gyelmét. 1956-ban az ásvány- és földtani tudományok kandidátusa akadémiai
tudományos minsítést szerezte meg.

dr. Lengyel Endre 1937. augusztusában kötött házasságot. Végig kiegyen-

súlyozott, harmonikus életet élt. Házasságukból 3 gyermekük (Ildikó, Anikó és

Iván) született, akik jelenleg már önálló családi életet élnek.

Tudnunk kell, hogy dr. Lengyel Endre a Magyarhoni Földtani Társulatnak

1921. óta megszakítás nélkül tagja volt, s az 1978. évi közgylés a Társulat

tiszteleti tagjává választotta. Az egyik mandátumi idszakban 3 éven keresztül

a Társulat ftitkára volt.

Dr. Lengyel Endre nemcsak kiváló szakember volt. Akik vele együtt dol-

goztunk tudtuk, hogy embersége, emberi magatartása legalább olyan kiváló.

Szerénysége, szorgalma, halkszavú tárgyalási stílusa mindenki számára pél-

damutató volt.

Tudta szeretni az embert és tudott másokért lemondani az emberi elnyökrl.
Az egyszer, tisztalelk családból származó ember valószínleg saját mostoha
sorsán tanulta meg, hogy nehéz körülmények között is helyt kell állni és hogy
tudományunk, mvészetünk és nyelvünk elbbre vitele mindnyájunk át nem
ruházható alapvet kötelessége.
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Tulogdi János emlékezete
1891—1979

Dr. Csíky Gábor

Századunk els két évtizedében a Kolozsvári Tudományegyetemen a Koch
Antal alapította Ásvány-földtani tanszék vezetje Szádeczky Kardoss Gyula
professzor volt. Nála mködött adjunktusként Szentpétery Zsigmond, tanár-

segédei pedig Papp Simon és Balogh Ern voltak. Szentpétery Zsigmond
1920-ban Szegedre távozott, Papp Simon már 1911-ben megvált a tanszéktl,

Balogh Ernt pedig 1914-ben a világháború szólította el. Rajtuk kívül a

háborús évek alatt 1920-ig többen álltak a tanszék szolgálatában; így Gaál
István mint magántanár, Ferenczi István, Lengyel Endre, Xántus János
mint tanársegédek. Gyakornokok voltak Tulogdi János és Török Zoltán.

Az els világháború után Erdélyben a magyar geológusok doyenje Szádeczky
Kardoss Gyula mint a bukaresti Román Földtani Intézet fgeológusa tovább
dolgozott Kolozsváron az egyetemen, mellette négy lelkes középiskolai tanár,

Balogh Ern, Bányai János, Török Zoltán és Tulogdi János geológusok, az

erdélyi föld legjobb ismeri és tanítói ers hittel és helytállással nevelték és

oktatták a természet és tudományai szeretetére a két világháború közötti 20 év
alatt, a fiatal nemzedéket.

A Szádeczky Kardoss Gyula és Cholnoky Jen tanításán felntt erdélyi

természettudományos iskola utolsó, kimagasló geográfus-geológus egyénisége

volt Tulogdi János, a Kolozsvári Tudományegyetem földrajzi tanszékének
vezet professzora, aki 1979. október 1-én hunyt el. Rá emlékezünk.

Tulogdi Jánosnak hosszú élete során mindvégig a helytállás, a természet

szeretete és védelmezése volt az életeszménye. Tanított a középiskola és az

egyetem katedráján, nevelt és oktatott a munkásklubokban és a népi egyete-

meken. Több mint félévszázaddal azeltt már a természetvédelem elharcosa
volt. Alapos, sokoldalú képzettségének nagy volt a varázsa: ásványok, kzetek,
smaradványok, növények, állatok, memlékek, tájak, emberek, népek, nem-
zetiségek lexikális tudású ismerje volt. Volt tanítványa Szabó T. Attila, a
híres erdélyi nyelvész így írt róla: „Emberséges ember, igaz tanár, példamu-
tató nevel”, mert, „az igazi tanár elssorban is emberi magatartásával,

példamutatásával nevel.”

Tulogdi János 1891. október 12-én született Tordán. Középiskolai és egye-

temi tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1912— 14 között már egyetemi hall-

gató korában gyakornok az Ásvány-Földtani Intézetben, Szádeczky Kardoss
Gyula professzor mellett. 1914—18 között részt vett az els világháborúban,

ahol 1915-ben egész életét végigkísér súlyos sebesülést szenvedett. Hazatérte
után 1919-ben középiskolai tanári oklevelet nyert és 1945-ig a nagy múltú
kolozsvári református kollégium természetrajz-földrajz tanára volt. Közben a
Budapesti Tudományegyetemen 1925-ben földtan, ásványtan és földrajzból
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doktori oklevelet szerzett. 1943-ban a Kolozsvári Tudományegyetemen magán-
tanárrá habilitálták, „Erdély földrajza” tárgykörbl, majd 1945-ben ugyanott
a Bolyai Egyetem földrajzi tanszéke vezet tanárává nevezték ki, ahol egészen
nyugdíjaztatásáig. 1959-ig, mködött.
Tulogdi János egész életét népe hséges és tudatos szolgálatának szentelte.

Mindenekeltt oktató-nevel tanár volt. Élete és oktatói tevékenysége szorosan
egybeforrt a hazai föld megismerésével és az ifjúság természettudományos
nevelésével. Oktatói eladásaiban azonban nem élettelen ismerethalmazt köz-

vetített, hanem az embert körülvev természetet, az él és élettelen világ jelen-

ségeit élménvszeren tudta megjeleníteni. A kolozsvári Cholnoky—Szádeczky
iskola egyik szellemi örököseként, mint geográfus a természetföldrajz valamenv-
nyi ágazatát mvelte. Foglalkozott tájföldrajzzal, geomorfológiával, hidrológiá-

val, barlangkutatással és néprajzzal, de geológiával és paleontológiával is.

A legközelebb állt hozzá a geomorfológia és hidrológia, kedvenc területe pedig

a barlangkutatás volt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az erdélyi föld tudo-

mányos feltárásában, természeti kincsei és szépségei felfedezésében és megis-

mertetésében. Tudományos munkásságát mintegy 300 megjelent tanulmány,
könyv és népszersít cikk fémjelzi. Ezek legnagyobb része Erdélyre, Kalota-

szegre és Kolozsvárra vonatkoznak.
Mestere Cholnoky Jen nyomdokain haladva, sokoldalú tudományos mun-

kássága mellett, széles kör, értékes tevékenységet fejtett ki az erdélyi magyar
közmveldésben is. Az egykori erdélyi kultúr-egyesületekben (Erdélyi Mú-
zeum Egyesület, Erdélyi Kárpát Egyesület) számos ismeretterjeszt eladást
tartott, melyeknek nagy része az egyesületek folyóirataiban jelent meg.

Évtizedeken át az erdélyi turista mozgalom lelkes szervezje és vezetje
volt, akinek neve e mozgalomnak egy hosszú és jelents korszakát zárta le.

Bejárta Olaszországot, Franciaországot, Svájcot, Ausztriát, ahol elssorban
az Alpok barlangjait és gleccsereit tanulmányozta. Aggodalommal töltötte el a

természeti környezet pusztulása, és már ezeltt több mint 50 esztendvel szó-

ban és írásban hirdette a természetszeret ember hitvallását, „A természetjáró-

nak a természetvédelem elharcosának kell lennie”, és mindenkinél többet

tett a természet védelmében. Sürgette számos terület védetté nyilvánítását és

javasolta nemzeti parkok létesítését. Javaslatainak nagy része azóta meg is

valósult.

Mint cselekv ember, Tulogdi János kivette részét a köz javát szolgáló

munkából is. Számos társadalmi funkciót töltött be, így az Erdélyi Kárpát
Egyesület alelnöke, Turista Szakosztályának elnöke, az Érdélyi Múzeum Egye-
sület választmányi tagja és Természettudományi Szakosztályának titkára volt.

Tudományos munkásságának elismeréseként a Magyar Földrajzi Társaság

és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagjává választotta.

A Magyarhoni Földtani Társulat ,melynek 1911-tl kezdve, több mint 60 éven
át rendes tagja volt, 1975-ben díszoklevéllel tüntette ki. 1971. októberében a

Budapesten tartózkodó Tulogdi János professzort 80. születése napja alkal-

mából a Társulat elnöksége vendégül látta és Szádeczky Kardoss Elemér aka-

démikus, a volt kolozsvári tanítvány köszöntötte.

Tulogdi János tanár úr elssorban szerénységével, puritán erkölcsiségével

és mélysége humánumával vívta ki magának az emberek szeretetét, tiszteletét

és megbecsülését.

Apáczai Csere Jánosnak erkölcsi és szellemi ajándékaiban hségesen sáfár-

kodó kési utódját, Tulogdi János professzort, volt egykori kollégiumi taná-
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runkat az életével egybeforrt Farkas utcai si templom falai közül kísértük ki

utolsó útjára a házsongárdi temetbe. Szeretett tanárunk, a Bólyai Egyetem
utolsó földrajz professzorának emlékét kegyelettel megrizzük.

TULOGDI JÁNOS FÖLDTANI VONATKOZÁSÚ
SZAKIRODALMI MUNKÁINAK JEGYZÉKE

(Tövissi József összeállítása alapján)

1. Kolozsvár környékének pleisztocén képzdményei. Erdélyi Irodalmi Szemle, II. évf. 6. sz. 1924. (Doktori érte-

kezés)
2. Erdély geológiája. Minerva könyvtár, 2. sz. 1925.

3. A csokiovinai barlang. Pásztortííz, 15. sz. 1928.

4. Hunyad vármegye természeti kincsei. Magyar Nép, 28. sz. 1928.

5. Egy nagyhír magyar természettudós, Nopcsa Ferenc. Pásztortz, 1933.

6. A Tordai-hasadéki Kéménysepr barlang. Erdély, 3. sz. 1935.

7. A fid tudósa, Szádeczky Kardoss Gyula. Magyar Nép, 47. sz. 1935.

8. A meziádi Czárán barlang felfedezése. Erdély, 11— 12. sz. 1935.

9. Erdély földjének kialakulása. Encián, 10. sz. 1937.

10. A Gyilkostó keletkezésének ideje. Erdély, 11— 12. sz. 1937.

11. Castalia kövület. Emlékkönyv Szádeczky Kardoss Gyula emlékezetére. Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványa
1938.

12. A Tordai hasadék. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Tordán tartott 1938. évi vándorgylésének emlékkönyve.
Kolozsvár, 1939.

13. A Békás-szoros. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Gyergyószentmiklóson tartott 1939. évi vándorgylésének emlék-
könyve. Kolozsvár, 1940.

14. A cseppkövek keletkezésének gyorsasága. Természettudományi Közlöny, 10. sz. 1941.

15. A Tordai-hasadék keletkezése. Földrajzi Közlemények, 1943.

16. A révi barlang felfedezésének és feltárásának története. Erdély, 12. sz. 1943.

17. Szirénafog a Bácsi-torok eocén fels durvamészkóvébl. Múzeumi füzetek, új folyam II. 1. sz. 1944.

18. Cseppköves barlang Körösf alatt. Erdély, 1944.

19. Kalotaszeg földje. Erdély, 1. sz. 1946.

20. Adatok Kolozsvár környéke forrásainak ismeretéhez. A Kolozsvári Babes és Bolyai Egyetemek Közleményei.
Természettudományi sorozat, II. évf. 1— 2. sz. 1957.

21. A Berettyó forrásvidékének karsztielenségei. Karszt és Barlang, I— II. 1972.
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100 éve született Mauritz Béla*

Dr. Sztrókay Kálmán

1981. május 3-án volt a magyar föld-

tani tudományok mveli egyik legna-

gyobb alakja, Mauritz Béla születésének

100. évfordulója, E centenáris megemlé-
kezés alkalmat adhat az egyéniségének

és mködésének tudománytörténeti jelen-

tségéhez ill, tárgyilagos megvilágítására.

Mi, életútja jelentsebb szakaszának vé-

gigkíséri, közvetlen munkatársa, köte-

lességünknek érezzük, hogy e nagy évfor-

|

dulón munkásságáról, annak értékelésérl,

a megfelel, az t megillet képet rajzol-

juk meg: az emberrl, a tanárról, a tudós-

(

ról és tudománypolitikusról.

Mauritz Béla mint ismeretes az egykori

j

felvidék, közelebbrl a Szepesség szülötte.

I Itt azonban két kiigazítással kell élnünk.

Az 1952-ben megjelent Magyar Ásvánv-
I tan Története (Koch S.) szerint Gölnic-

i bányán született; elírás történt, mert

|

Mauritz Rezs kassai tanár gyermekeként, Kassán született, A népes (5

|
gyermekes) család késbb, az apa budapesti reáliskolai igazgatóvá történt

[

kinevezése után került Budapestre, s így Mauritz Béla itt végezte közép-
és felsfokú tanulmányait. Való igaz, hogy a gyermekkor legszebb, a lelki-

alkat formálására legbehatóbb idszak egy részét a Szepességben töltötte.
s A gölnicvölgvi közelebbi-távolabbi rokonság, a széles kör családi kapcso-
i lat vonzása, a nagyszer fenyvesek, vad patakok, szép tisztások és a nagy-
! eszr kzetvilág, az ércbányák, a felszínre hozott csillogó ércásványok, a kis

hámorok munkája, mind-mind motiválták mindenkori nosztalgikus vágyódását
i a szepességi tájak felé. Szinte minden budapesti diákköri vakációját, akár egye-
I dl, akár barátai társaságában, hacsak lehetett, odafönt töltötte. Atyjának
!• szülei és felmen sei, az akkori Gölnicbányán nagy megbecsülésben él, hagyo-
i mányos kékfest iparosok voltak. Ez a környezet, ez a származás s ez az élet-

i morál volt az alapja annak a szerény, példásan takarékos, hivalkodás nélküli,

igaz, meleg emberszeretettl áthatott lelkületnek, amely t élete végéig jelle-

mezte.

* Elhangzott 1981. május 18-i emlékülésen.

2 Földtani Közlöny
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Valójában azonban — s erre mint utólagos korrekcióra utaltunk elbb - -
,
a

MAURiTZ-család szepességi letelepedése nem egyidej és nem azonos a Zips-
vidék korábbi szász telepesekével. Az igazi eredet francia protestáns (hugenotta)
család volt, amely a XVI. sz. második felében, a nagy vallásüldözések idején,

Németalföldre menekült, majd két ágra szakadt, s az egyik ág németországi
átmeneti tartózkodása és a családnév németes megváltoztatása után, települt

át a Gölnic völgyébe. — E módosult származás késbbi felderítése t — lelkü-

letébl fakadóan — semmiben sem érintette, ill. befolyásolta, továbbra is büsz-
ke volt arra, hogy az asszimilálódott sök fiaként és szepességi családból,

magyarnak született.

Matjritz Béla a budapesti egyetemen a világhír mineralógus, Krenner
József tanítványa volt. Abban az idben, amikor hazánkban a kiváló képesség
Szabó József alig felmérhet munkássága, majd Koch Antal, a másik nagyság
tanári mködése nyomán megindult az egyetemen az ásvány-kzettan-földtan
színvonalas oktatása s a XX. sz. fordulóján majd azt követleg: szinte varázs-

ütésszeren gyarapodott a jól képzett és nagyszorgalmú szakemberek száma.
E tevékenység számos területen, úttör jellege mellett, mindjárt a korszer
szintet is képviselte. Ennek volt kiemelked hazai bevezetje, kutatója és

oktatója Mattritz Béla.

A tehetséges fiatalemberre — aki kitn képességek birtokában évössze-

vonással már 17 évesen érettségizett — Krenner hamarosan felfigyelt s amikor
els sikeres kristálytani vizsgálatait (az erdélyi kalkopiriteken) elkészíti, s az

annak idején nem egyszer feladatot megoldva, disszertációjával alig 21 éves

korában doktorátust szerez, felhívja a nagy mecénás Semsey Andor figyelmét

a kiváló adottságú fiatal emberre. Semsey hathatós pártfogása dönt volt

Matjritz életében, mert ennek eredményeként új áramlat, új lendület kezddött
a hazai szakoktatásban, fként annak színvonala emelésében.

A tanársegéd fiatalember SEMSEY-ösztöndíjjal közel 5 évet tölthetett tanul-

mányai folytatására és kiteljesítésére külföldi egyetemeken, s az akkor leg-

nevesebb, s tudományunk legnagyobb tekintély professzorai mellett, ill.

iskoláikban dolgozhatott. A nagyhír RosENBUSCH-intézetben és ZiRKEL-nél,

(Göttingában) huzamosabban dolgozott, petrográfiai tanulmányokat folytatott,

a krisztallográfus V. GoLDSCHMiD-nél a heidelbergi iskola tagja volt, késbb
Lipcsében, Drezdában, valamint a bécsi BECKE-laboratóriumban gyarapította

ismereteit. Alkalma volt elsajátítani a petrográfia újabb vizsgáló módszereit,

elssorban a kzetelegyrészeknek akkor már finom részleteiben is kidolgozott

fiziográfiáját, begyakorolta és saját maga végezte el a magával vitt számos

hazai vulkáni kzetminta kémiai elemzését. A leglényegesebb új ismeretek,

s irányzatok között is kiemelkedik az els magmás kzetszámítási módszerek-

nek (Ösann-, majd Becke-, késbb NiGGLi-féle), fképp az eruptív kzetek
osztályozásának s a magma-differenciációs jelenségek ábrázolásának elsajátí-

tása. Mindezek hazai alkalmazásának bevezetése, meghonosítása ma már
kellleg alig is értékelhetk. Valósággal forradalmasította az eddigi petrológia

tevékenységet és szemléletet. Nagy költnk nyomán joggal azt mondhatjuk:

valósággal betört az új idk, új . . . szakmai felkészültségével, eszmevilágával.

— Krenner ugyanis nem lelkesedett a vékonycsiszolat polarizációs fényben

való vizsgálatáért, a goniométer volt a f mszere; Koch Antal tájékozott

kzetvizsgáló, amit korábbi külföldi útján sajátított el, azonban budapesti

professzorsága idején már más irányú témák foglalkoztatták, talán Hofmann
Károly az, aki a századfordulón, igen jó kzet-feldolgozásokat végzett az általa



Sztrókay: 100 éve született Mauritz Béla 327

térképezett területekrl. Ez idbl Schafarzik Ferenc neve említhet még,
aki a magmás kzetek bizonyos csoportjainak is pontos leírója volt.

Ez id tehát az, amikor (néhány mineralógiai-kristálytani vizsgálat publi-

kálása után) megjelenteti Mauritz Béla ,,A Mátra-hegység eruptív kzetei” c.

monografikus tanulmányát a M. Tud. Akadémia kiadásában (1909), amellyel

egyszerre magára terelte a figyelmet (A kitn m akadémiai díjat is nyert.)

Ezt követleg megkezdte a hazai földtani térkép több fehér foltjának felszámo-

lását, a Mátra után a Mecsek hegység eruptív kzetei, a gyergyóditrói eleolit-

szienit tömzs petrokémiai vizsgálata, a Fruska-Gora trachitos kzete, a Báni-
hegység bazaltjának definiálása következett, késbb a kitn angol kzet-
elemz H. F. Harwood társszerzségével, a mecseki és ditrói foyaitos kzetek
magma-differenciációit mutatja be. Nem sokkal ezután kerül sor a Balaton-
felvidéki bazaltos kzetek kutatására, e vulkánitok hólyag-üregeit kibélel
zeolitok vizsgálatára, majd a — LoczY-féle Balaton-monográfiában számos
félreismeréssel, st hibásan leírt — bazanit-félék helyreigazítása és a kor szín-

vonalán álló feldolgozása következett: a Kabhegy- s Agár-tettl átfogóan a

Tótihegy, Gulács, Díszei, Haláp, Szt. György, Badacsony, Tátika, Bazsi,

Zalaszántó, Uzsa, Rezi, Kovácsi hegyig, st a Nagysomlóig és Sághegyig terjed
munkálatokat végzett. Nagyrészt szintén külföldi kollégák (H. F. Harwood
és L. S. Theobald) voltak segítségére megbízható elemzéseikkel a nagyszabású
tevékenység eredményeinek kiteljesítéséhez.

MAURiTZ-nak csak kzettani tárgyú tanulmányai száma megközelíti a negy-

venet, közülük számos idegen nyelven, ill. külföldi folyóiratokban is megjelent.

Mindezek és egyéb tárgyú tanulmányai nagy elismerést, hírnevet szereztek szín-

vonalas tevékenységének és személyének. Hogy mily nagy elismerés és tisztelet

irányult feléje, azt nemcsak több külföldi egyesület tiszteleti tagsága, de a

felszabadulással átélt ostrom utáni idkben számos külországból érkezett ér-

dekldés és karitatív megnyilatkozás is tanúsította.

A magyar ásványtan-kzettan-kzetkémiai tudományterület meglendítésé-

ben, korszersítésében, új szemlélet és módszerek átplántálásában Mauritz
Béla jelentsége alig felmérhet. Elbb vázoltakból is nyilvánvaló, hogy e tudo-

mányok hazai fejldésében, elbbre vitelében meghatározó szerepe volt, s ezért

t tudománytörténetileg kiemelked hely illeti meg ! Némi tájékoztatásul

említjük, hogy a nála több évvel fiatalabb Vendl Aladár, a széles látókör,
nagy felkészültség megyetemi tanár, még Földtani intézeti geológus korában,
petrográfusi munkájához az els nagy segítséget, instrukciókat a külföldrl

éppen visszatért MAURiTZ-tól kapta, aki kezdettl támogatója s késbb is

szinte barátja, szerztársa, a Földtani Társulat elnöki székében nagytekintély
utódja volt.

Annyit még Mauritz Béla tudományos mködése elismerésérl, hogy kül-

földi tanulmányairól hazatérve hamarosan (alig múlt 28 éves) Krenner és

Koch magántanári képesítésre terjesztette fel kzettani tárgykörrel (ezt köve-

ten, ugyancsak jeles pártfogója Schafrzik F. ajánlatára, a Megyetem is

magántanárrá habilitálta). az els petrográfus magántanár hazai egyetemen,
ami egyben meghatározta további életútját. A katedrát Krenner utódjaként
1913-ban, ill. rendkívüli professzori minségben 1914-ben, nyerte el, nem sokkal

késbb ordináriussá lépett el.
Ha nagy volt Mauritz érdeme a hazai kzettani kutatás, az észlelések érté-

kelése felfrissítésében és új irányzatok meghonosításában, talán még többet

jelentett fellépése az ásvány-kzettan egyetemi oktatásában, a kor színvonalá-
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nak megfelel és az anyag rendszeres beosztású eladásában. Itt nyilatkozott
meg szakmai, emberi nagysága különösképpen. Hatása fként abból eredt, hogy
eladásai a hallgatóság számára nemcsak igazi élményt jelentettek, de szuggesz-
tív, egyszer közlésmódján átsugárzott tárgyának rajongó szeretete, s az szinte

teljességgel átplántálódott tanítványaiba. Sok évtizedes mködése folyamán
sokezer jól képzett tanár vallotta magát szerte az országban tanítványának,
ugyanakkor a doktorátust szerzk, tudományos kutatók egész seregét bocsá-
totta szárnyra.

A felsfokú tanintézetek (egyetemek, akadémiák) szaktanárai — a közel-

múlt idkig — sorra az tanítványai közül kerültek ki. Tárgyának a maga
idején hozzáfogható mestere sem metodikai felkészültségben, sem pontos és

megbízható ismeret-rögzítésben, ugyanakkor sokoldalúságban és eredményes-
ségben mindmáig kevés akadt szaktudományunk mveli között. A megnyer
egyéniség professzor körül iskola alakult ki, amelynek tudományunk hazai

fejldésében nem vitatható jelentsége és tevleges szerepe volt. S mindennek to-

vábbi kihatása a középisklai szakoktatás színvonalának határozott emelkedé-
sében is hamarosan megnyilatkozott. Hozzájárult ehhez az a ténykedése is,

hogy felismerve az új ásványtani tankönyv sürget szükségszerségét, Vendl
Aladár megyetemi tanárral — fél évszázaddal az utolsó SzABÓ-ásványtan
kiadása után — megírták 1942-ben a két kötetes kitn, azidben korszer
Ásványtan tankönyvet, amely mindmáig haszonnal forgatható. A kzettanból
— hozzá közelebbi tárgykörbl — elzleg 1939-ben, az páratlan szakismere-

tével, olvasmányos szöveggel foglalta össze a Természet Világa enciklopédikus

kiadvány ,,Föld”-cím kötetében a kzettan lényegesebb ismeretanyagát, a

hazai kzetek jellemzésével. Hosszú idn keresztül ez az anyag szolgált a vizs-

gára, szigorlatra készül fiatalok sokat forgatott „tankönyvéül”. Nem maradt
azonban Mafbitz professzor adós a korábban tervbe vett, s nagyon nélkülözött

leíró kzettan megírásával sem : könyve teljességgel elkészült, de közbejött nyug-
díjazásával a kézirat kézen-közön elfeküdt, s az eltelt évtizedek múltán, ma
már nagyrészt elavult. Szakirodalmunkból egy gondos kzettani alapismerettan

most is hiányzik. Ma már tudjuk, ésszer lett volna annak idején e mvet kiadni

és késbb az új kívánalmaknak megfelelen átdolgozni, mert rajta kívül az

átlagon felüli tárgy- és lelhelyismeretét is beleértve, alig akad ma is szakember,

aki e feladatra vállalkoznék.

Mavritz Béla életútja során egyéni kiválóságaiból következleg, mindinkább
befolyásos, nagytekintély szakmai, tudománypolitikai személyiséggé emelke-

dett. A M. Tud. Akadémiának 32 éves korában leveleztagja, késbb rendes

tag, osztálytitkár, osztályelnök, majd elnökségi tag, végül a tiszteleti tagok

sorába emlkedett. Említsük meg: e magas tudományos testületben betöltött

funkciói idején az Akadémiának annyi földtudományt mvel akadémikus
tagja (9) volt mint azóta sem.
Áz egyetemen dékáni, rektori tisztet töltött be. Professzori tevékenysége

során magas pedagógiai hivatástudat nyilatkozott meg abban is, hogy nagy
elfoglaltsága ellenére, minden olyan tisztséget, vagy funkciót elvállalt, amelv-

lyel az ifjúságnak segíteni tudott, a tehetséges és rászoruló fiatalokat annyagi és

egyéb (ösztöndíj, segély, kollégiumi kedvezmény stb.) juttatásban részesíthette.

Volt hallgatói s tanítványai emlékezetébe oly mélyen bevévésdtek személyi-

ségének vonásai, a mindig népes tanulmányi kirándulásokon ders-dalos és

tréfálkozó megnyilatkozásai, hogy ez még most is él bennök, s idnként össze-
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hozza alkalmi találkozókra ket — mint legutóbb is, az 100-ik születnapja
érkeztével — s meleg meghatódottsággal idézték fel ma is emlékét.
Végül s kell hangsúllyal kell kiemelnünk Mauritz Bélának a Magyarhoni

Földtani Társulatban végzett munkáját, az itt betöltött szerepét. A századfor-

duló után már mint egyetemi tanár, három trienniumon át 1923— 1932-ig

(azaz kilenc évig) töltötte be az elnöki tisztet. Ez idszakban a vezetésnek
nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenie. Az akkori inflációs idk után
kezdetben az ügyvitel létalapját, az éves tagdíjakból befolyt szerény összeget

kiegészít vállalati segítségre, jogi személyek tagsága intézményének kiter-

jesztésére és más pártfogói támogatás megszerzésére volt szükség, hogy az si
Társulat, ha némi nehézséggel is, de életre keljen, a Földtani Közlöny kiadá-

sára anyagi fedezetet pedig csak így lehetett elteremteni. S ebben az elnöknek
oroszlánrész jutott. Másik nehéz szakasz a harmincas évek elején átélt súlyos

gazdasági válság idszaka volt, amelyet Társulatunk ugyancsak Mauritz
elnöksége idején, az bölcs intézkedéseivel vészelt át. A harmadik triennium
lejártakor a Társulat Közgylése tiszteleti taggá választásával fejezte ki kö-

szönetét.
*

Amikor e centenáris évforduló érkeztével si Társulatunk helyt adott a vissza-

emlékezésnek, az alkalomhoz ill köszönetünk fejezzük ki, mi régi tanítványok
és pályatársak, s igaz köszönetünk vonatkozzék arra is, hogy a Társulat

Elnöksége a 100-ik születésnap alkalmával koszorút helyezett a nagy halott

sírjára a Rákoskeresztúri temetben.
A tíz évvel ezeltti búcsúztató méltatások egyikében elhangzottakból idézve:

Mauritz Béla maga „nagyszer példakép volt az eldök, neves nagyjaink iránti

kell tiszteletadásban . . .”. Ezt tesszük ma is, mi is, a még él tanítványok
mély tisztelg megemlékezésével: az példázatos nyomdokai követésével.
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Karolyi László: Ásványi eredet természeti
erforrások rendszer- és függvényszemlé-
lete. Budapest, Akadémiai Kiadó 1981.

Karolyi László akadémikus könyve
egy merben új szemlélet munka, mely
az ásványi nyersanyagkutatást, a kiter-

melést és a felhasználást egyetlen rend-
szerszemlélet egységbe foglalja. Egy sajá-

tos interdiszciplináris jelleg munkáról van
tehát szó, melynek különös idszerséget
ad a világgazdaságnak és saját népgazda-
ságunknak jelenlegi helyzete.
A 777 oldal terjedelm könyv 12 feje-

zetre oszlik. Az els fejezetben fogalmazza
meg a szerz rendszerszemlélet ásvány-
vagyongazdálkodási koncepcióját. E rend-
szer keretében a nyersanyagokat potenci-
ális erforrásokként tekinti a népgazdasági
felhasználás, mint végcél érdekében. A
nyersanyagkutatás feladatait tehát e vég-
célból kiindulva kell meghatározni. Ez-
után ismerteti az ásványi nyersanyag-
hasznosítást célzó termelési rendszermo-
dellek kialakításának módját.
A második fejezetben az alkalmazásra

kerül rendszerfogalmakat és a modellezést
ismerteti, a harmadik fejezetben pedig a
felhasznált matematikai módszereket te-

kinti át. E két fejezet alapos tanulmányo-
zása elfeltétele a késbbi fejezetek meg-
értésének.
A negyedik fejezetben az ásványvagyon -

hasznosítás folyamatának általános leírá-

sát mutatja be, majd megállapításait a
rézércdúsítás, a Bayer rendszer timföld-

gyártás, valamint az uránércbl termikus
reaktor számára történ ftelemgyártás
példáján szemlélteti.

Az ötödik fejezetben a komplex ásvány-
vagvon-rendszer beruházási és termelési

ráfordításait, valamint a ráfordítás-opti-

mumot meghatározó tényezket elemzi.

Geológusok számára kiemelt fontosságú
a földtani nyersanyagkutatás rendszerével
foglalkozó hatodik fejezet. A hagyományos-
tól teljesen eltér szemlélettel, nagy mate-
matikai apparátus felhasználásával elemzi a
földtani nyersanyagkutatás egész folyama-
tát annak valószínségi természetét hang-
súlyozva. Teljesen újszer földtani gyakor-
latunkban az ásványi nyersanyagelfor-
dulások geometriai-, srség- és tulajdon-

ságmérkkel történ függvényszer leírása.

Hazai földtani szakirodalmunkban els-
ként ismerteti és az ásványi nyersanyag-
kutatás rendszerébe építi be a nagy fon-

tosságú geostatisztikai módszereket.

Külön foglalkozik a földtani kutatás
stratégiájával, azon belül a kutatásértéke-

lés fbb módszereivel, például a medence-
analízissel, a feltétel-analízissel és a kuta-
tási sémákon alapuló stratégiákkal. Hang-

súlyozza a kombinatív kutatási stratégiák,
a diszkrét és a regionális kutatási adatok
egymásba fonódásának jelentségét.
A hetedik fejezetben a kitermelés rend-

szerét ismerteti külön a szilárd és külön
a fluid nyersanyagokra. Az elbbieken
belül külön tárgyalja a mélymveléseket
és a külfejtéseket. Hangsúlyozza, hogy a
kitermelési rendszereket mindenütt az
adott földtani-természeti környezetbe il-

lesztve kell kialakítani.

A nyolcadik fejezet a nyersanyagok fel-

dolgozási rendszerérl ad áttekintést. El-
méleti levezetéseit itt is konkrét példákon
— például az Almásfüziti Timföldgyár
példáján szemlélteti.

A kilencedik fejezetben az ásványi nyers-
anyaghasznosítás teljes természeti-m-
szaki-gazdasági-társadalmi rendszerét mu-
tatja be. Szorosan kapcsolódik ehhez a
tizedik fejezet az ásványvagyon és a ráépül
ipari tevékenység összefügg rendszer- és
függvényszemlélet értékelésével. E feje-

zet fontos részét alkotja a mszaki-gazda-
sági prognózisok, ezen belül az innovációk
szerepének értékelése. A bemutatott haté-
konysági számítások a gazdasági döntés el-
készítéshez nyújtanak megbízható alapot.
A tizenegyedik fejezetben a célszeren ki-

építend hazai szén-, urán-, szénhidrogén-,
bauxit-, rézérc-, vasérc- és nemfémes ás-

ványok vertikumainak fejlesztési lehetsé-
geit vizsgálja. E fejezetben a szerz több
fontos megállapítást tesz a vertikumok ki-

építésének lehetségeivel, azok alternatív
módozataival kapcsolatosan.
A befejez tizenkettedik fejezet mintegy

összefoglalja az eddig elmondottakat és

felvázolja a szerz által javasolt hazai
ásványi nyersanyagtermelési stratégiát.

Megállapításai érthet módon elsrend
népgazdasági jelentségek, alapos meg-
vitatásuk és figyelembevételük a hazai ás-

ványvagyongazdálkodás elsrend érdeke.
A könyvet gazdag ábraanyag egészíti ki.

Nem könny olvasmány ez a könyv a
földtudományokban szokatlan függvény-
szemlélete, a sok új fogalom, szakkifejezés

és matematikai elismereteket feltételez
levezetései miatt. A megértést nagyban
megkönnyíti viszont a könyv végén közölt
részletes jelölésjegyzék.

Megéri a fáradságot a könyv alapos
áttanulmányozása mert tele van új gon-
dolatokkal, megoldásokkal, melyeket ki ki

a saját szakterületére kidolgozva sikerrel

alkalmazhat. Ezen felül nagy jelentség
szintézisnek tekintem e munkát, mely új-

szerségében nemzetközi viszonylatban is

nagy érdekldésre tarthat számot, geo-
lógusok, bányászok, technológusok és köz-
gazdászok körében.

Bárdossy György
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A Budapesti Tudományegyetem
slénytani Intézetének száz esztends története

Dr. Bogsch László

Összefoglalás: Az slénytani Tanszéket 1882-ben szervezték, els professzora
Hantken Miksa volt. Halála (1893) után átszervezéssel Geo-palaeontologiai Intézetet
létesítettek, amelynek vezetjévé Koch Antal volt kolozsvári professzort nevezték ki.

Ezen intézet keretein belül nyert 1907-ben palaeontologiára Lrenthey Imre ny. rend-
kívüli tanári kinevezést. Koch Antal 1913-ban nyugdíjba vonult. Utána az intézet szét-

választásával nevezték ki az slénytani Intézet ny. rendes tanárává 1914-ben Lren-
they Imrét és 1915-ben a Földtani Intézet tanárává Papp Károlyt. Lrenthey, saj-

nálatosan, már 1917-ben elhunyt. 1919-ben néhány hónapig Vadász Elemér volt az s-
lénytan tanára. Az els világháború utáni infláció miatt a tanszéket „szanálták”, de
azért megmaradt önálló költségvetési egységként. 1947-ben Telegdi-Roth Károly- kine-
vezésével indult meg újra a tényleges munka. 1955-ben bekövetkezett halála után
Bogsch László lett a tanszék vezetje 1973. június 30-ig, majd 1976. december 31-én
nyugdíjba vonult. 1973 óta Géczy Barnabás professzor vezeti a tanszéket.

A munka igyekszik a személyi adatokat közölni és áttekintést adni a hirdetett el-
adásokról, amelyek bizonyos mértékig a tudományos munkásságot is tükrözik.

Az egyetemek, általában a felsfokú oktatási intézmények szervezetének

változásai gyakran adnak lehetséget arra, hogy tudománytörténeti értékelé-

seink elbizonytalanodjanak. Ennek ellenére mégis meglehets határozottsággal

állíthatjuk, hogy a Budapesti Tudományegyetem slénytani Intézete — az s-
lénytan oktatására és tudományos mvelésére hivatott önálló szervezeti egy-

ség — mint ilyen, másodikként jött létre 1882-ben az európai egyetemek sorá-

ban. Sajnos, sem szervezésének, sem százesztends mködésének körülményei
nem nélkülözték a nehézségeket.

Az 1848-as forradalom egyetemünk életében is jelents változásokat hozott,

amelyek részben az abszolutizmust is átvészelték. A kiegyezés után, Eötvös
József négy éves minisztersége alatt jelents mérték fejldést ért meg egyete-

münk.
A Bölcsészettudományi Kar, amelyhez akkor a mai természettudományi

tanszékek is tartoztak, már 1867. november 5-én reformjavaslatot nyújtott be

az egyetemi tanácsnak. Ebben — egyéb javaslatok mellett — földtani, valamint
„palaeontologiai” tanszék felállítását javasolta. Ekkoriban ugyanis az ásvány-
tan, kzettan és földtan oktatásának egész terhe Szabó József vállaira nehezült.

Minthogy a javaslat egyelre eredmény nélkül maradt, a Bölcsészettudományi
Kar 1872. február 14-i ülésén úgy határozott, hogy javaslatát megismétli.

A megismételt javaslatból sem lett egyhamar valóság. Még kilenc évnek kellett

eltelnie ahhoz, hogy a javasolt természettudományi tanszékek közül legalább

egyet, az Embertani Intézetet felállítsák. Ennek megszervezése után Eötvös
József utóda, a széles látókör és különösen felsoktatási kultúrpolitikájában

kiváló miniszter, Trefort Ágoston további természettudományi tanszékek
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létrehozását kívánta volna szorgalmazni. A költségvetési tárgyalások elején,

még az országgylés pénzügyi bizottságában ,,az a kívánság hangzott el, hogy
a Trefort által tervezett tanszékek felállítása eltt a palaeontológia (slény-
tan) tanszékét kellene felállítani, amelyre (a sziléziai születés) Hantken
Miksának, a Földtani Intézet igazgatójának személyében meg is volna az alkal-

mas szaktudós.” Trefort felhívta a Kart, hogy nyilatkozzék a tanszék felállí-

tására és Hantken Miksa kinevezésére vonatkozóan. Az 1881. január 27-i

kari ülésen a Kar — két korábbi határozatával ellentétben — „meglep mó-
don” úgy határozott, hogy ,,a palaeontologiai tanszék felállítását és arra Hant-
ken Miksa kinevezését nem ajánlja” (Szentpétery, 1935, p. 530.). A kari hatá-

rozat 12HANTKEN-t ellenz és 11 t pártoló szavazat alapján született meg. A
„többség” véleményével szemben Szabó József különvéleményt jelentett be. Az
ügybenTrefort Ágoston miniszter karon kívüli szakember: Zsigmondy Vilmos
véleményét is kikérte. Zsigmondy Vilmos bányamérnök, a hazai mélyfúrások
úttör és máig is nagy tiszteletnek örvend személyisége, nagyon melegen állt

ki Hantken Miksa kinevezése és az slénytani tanszék felállítása mellett.

Zsigmondy Vilmos határozott támogatása és Szabó József benyújtott külön-

véleménye alapján Hantken Miksa egyetemi nyilvános rendes tanárrá való

kinevezése 1882. január 9-én megtörtént.

Heves vita zajlott le a parlamentben még a kinevezés után is. Hermán Ottó képvisel
az országgylés 1882. február 11-i ülésén interpellációt mondott el, amelyben a tle meg-
szokott hevességgel támadta meg Trefort Ágoston minisztert Hantken Miksa kineve-
zése miatt (Székely L. 1968). Nemcsak azt kifogásolta, hogy a miniszter Hantken
Miksát a Kar többségének akarata ellenére neveztette ki, hanem azt is állította, hogy
Hantken nem tud magyarul. Két nappal késbb, az országgylés 1882. február 13-i

ülésén Zsigmondy Vilmos, aki ekkor képvisel is volt, ismét védelmébe vette Hantken
Miksát, helyeselte kinevezését és az slénytani tanszék fölállítását. ,,. . . nálánál kit-
nbb egyénre” nem eshetett volna a választás. Hantken „idegen származása ellenére

igen hamar elsajátította a magyar nyelvet” s különben sem tételezhet föl a Magyar
Tudományos Akadémiáról, hogy olyan személyt választ tagjai sorába, aki magyarul
sem tud.
Hantken Miksa magyar nyelvtudásáról Majzon Lászlónál találunk utalást „idegenes

kiejtésére”. írásmveiben azonban kifogástalan nyelvismeretérl gyz meg bennünket.
(Egy akadémiai iraton Hantken magyar nyelv megjegyzése teljesen helyes, míg Szabó
József írásában ékezethibát észlelhetünk !)

Hermán Ottó interpellációjában azt is szemére veti HANTKEN-nek, hogy 12 év alatt a
Földtani Intézet az (akkori) ország területének (több, mint 320 000 km2

) csak 1/5 részét

térkéezték földtanilag. ZsiGMONDY-nak erre vonatkozó válaszát Székely L. nyomán
(1968) a következkben idézzük: ,,. . . ami a fölvételeket illeti, különös fogalma van t.

képviseltársamnak effélékrl. 40 éve foglalkozom ezen tárgyakkal és aki egyike az
elsknek voltam, ki hazánkban földtani fölvételeket eszközöltem, a legszintébb örömö-
met fejezem ki, hogy az intézet csekély személyzete mellett oly nagyszer eredményt tud
felmutatni.”

Valószín, hogy a Földtani Intézetben a Hantken és Hofmann Károly között kia-

lakult viták miatt a „munkahelyi légkör” (amint azt mai megjelöléssel mondják) Hant-
ken számára nem volt egészen felhtlen. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy nyugalma-
sabb helyre kívánkozzék. Koch Antal a Földtani Közlönyben megjelent megemléke-
zésében Hantken tanító-mesteri szívélyességét nagy elismeréssel idézi föl. „Azért ele-

venítem föl itt e talán csak rám tartozó reminiscentiákat, hogy documentáljam vele az

elhunytnak azt a kiválóan közlékeny, oktatni szeret természetét, amely a tanári pályára

oly hivatottá tette” (Koch 1894, p. 263.).

Ma már mindenképpen nehezen állapíthatjuk meg, milyen okok késztették Hantken-í
60 évesen új életforma elfogadására. A kari életben nem játszott élénk szerepet, egész

munkásságát az oktatás és tanszékszervezés feladatának áldozta.
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Tény annyi, mint már említettük, hogy Hantken Miksa 1882. január 9-én

egyetemi nyilvános rendes tanári kinevezést nyert s ugyanekkor felállításra

került az egyetem központi épületében (a Szerb utcai épületrészben) a Palaeon-

tologiai Intézet.

Az egyetem Almanachjának 1881—82. tanévre szóló kötetében (p. 27.) szerepel el-
ször a Bölcsészeti Kar nyilvános rendes tanárai között Hantken Miksa neve a követ-

kez adatokkal: ,,m. k. miniszteri tanácsos, a m. tudomány. Akadémia rendes tagja, az

slénytan (palaeontologia) ny. r. tanára, a magy. földtani-, az állat- és növényhonosító
társulat és a kárpáti egylet alapító, a selmeczi gyógyászati és természettudományi egylet

tiszteleti, a magyar földrajzi társulat rendes és választmányi tagja, a magy. természet-

tudományi és a bécsi állat- és növénytani társulat rendes tagja. Lakás: Király-utcza

82. sz.” (A késbbi években a házszám 86. Az 1885/86. tanévre szóló Almanachban már
Eötvös-utcza 9. sz. szerepel.) Az idk folyamán kapcsolatai a külfölddel tovább gyarap-

szanak: levelez tagja lesz a Reale Accademia Valdenne dél Poggio-nak és a British

Association fór the advancement of sciences-nek.

A tanszék szervezése is elbbre haladt. Az 1883/84. tanévrl szóló Almanach
adatai szerint a Palaeontologiai Intézet az igazgató Hantken Miksa ny. r. ta-

náron kívül Kocsis János tanársegédbl és Kovács István szolgából áll.

Kocsis Jánosról azt olvassuk: ,,középtanodákra képesített tanár, palaeontologiai ta-

nársegéd, a kir. m. természettudományi társulat és a magyarhoni földtani társulat rendes
tagja”. Kocsis János az 1891—92. évi Almanachban szerepel utoljára tanársegédként.
1887. januárjában a Földtani Társulat szakülésén A kisgyri ó harmadkori rétegek
foraminifera-faunája címen tartott eladást, amint azt a Földtani Közlönyben (17.

kötet, p. 43. Budapest 1887.) megjelent jegyzkönyvi kivonat tanúsítja. Nyilván dok-
tori értekezésének anyagát mutatta be, mert a Földtani Közlönyben 1891-ben ugyanezen
címen megjelent tanulmánya szerz-nevében már szerepel a dr. megjelölés. Az Almanach
1891—92. tanévi kötetében is elször olvassuk nevével kapcsolatban (p. 40.): bölcsészet-
doctor. Ez a bejegyzés azért is érdekes, mert eddig a bölcsészet-tudor megjelölést hasz-
nálták, amit azonban szintén dr.-ral rövidítettek. Jóval késbb, 1900-ban a Földtani
Közlöny 30. kötetében még ugyanezen terület földtani viszonyairól is beszámolt. Itt
olvashatjuk, hogy idközben Kaposvárott lett tanár. Élete további folyósáról a szak-
irodalomban nem találtam adatot.

Kovács Istvánt pár év múlva Kardos Péter váltja föl, aki után az 1893—94. tanévben
az a Ferenczi Pál következett, aki nemcsak Koch Antal egész budapesti mködésének
ideje alatt szolgált, hanem még az els világháború idején is. A hosszú évek folyamán
kitn ,,praeparátor”-rá képezte ki magát, aki nemcsak az smaradványok gyjtésében
végzett nagyon hasznos munkásságot, hanem a begyjtött anyagnak a vizsgálatra való
elkészítésében is.

Az 1892—93. tanévben a Palaeontologiai Intézet tanársegéde már Lrenthey Imre.
Személyi adatait az Almanach nyomán a következkben idézzük: „bölcsészet-doktor,
középtanodákra képesített tanár, a kolozsvári egyetemen az ásvány- és földtani tanszék
volt tanársegéde, a kir. m. természettudományi társulat rendes, a magyarhoni földtani
társulat alapító, az erdélyi múzeum-egylet orvos-természettudományi szakosztályának
rendes, az erdélyi kárpát-egyesület választmányi és a turista egyesületnek rendes tagja.

(Lakik :Népszínház-utcza 12. sz.)”

Lrenthey Imre neve els alkalommal az Almanachnak már 1885— 86.

tanévi kötetében (p. 47.) szerepel, mint az 1874-ben megalakult Bölcsészet-

hallgatók Segít Egyesületének aljegyzje. Szentpétery pedig megemlíti

(p. 549.), hogy az 1867—1888 között pályadíjat nyert hallgatók között kétszer

is szerepelt.

Idközben Hantken teljes ervel dolgozott intézete fejlesztésén és eladá-
sainak részletes megírásán. Az egyetem slénytani gyjteményének volt a
megalapítója (Szentpétery p. 532.). Nyomtatásban megjelent munkáinak
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száma természetesen némileg csökkent, de tanári éveire esik annak a dolgozatá-
nak a megjelenése is, amely a ma mikrofáciestan nev vizsgálati irány egyik
legels megnyilatkozása. Nemzetközi tekintélye is egyre növekszik. A tanári

kinevezését megelz évben, 1881-ben fontos szerepet játszott a bolognai,

II. nemzetközi geológus-kongresszus munkájában. Az 1888— 89. tanévben az

si bolognai egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. Maga a Palaeontologiai

Intézet nemcsak anyagában, hanem területében is gyarapszik. A központi
épületbl 1886 folyamán a Múzeum körúton, a Megyetem mellett felépült

természetrajzi épület déli oldalának III. és IV. emeleti helyiségeibe költözött

át. A IV. emeleten az épület Ny-i, azaz Múzeum körúti oldalának középs
részében volt a kb. 30 m hosszú gyjtemény-helyiség. Itt alakította ki Hantken
korszer slénytani gyjteményét. A Földtani Intézetbl magával hozta azt a

Niimmulites-gyjteményt is, amelynek egy része az 1873-as bécsi világkiállítá-

son is szerepelt és aranyérmet nyert. A Nummulites-gyjtemény jelents része

ma is megvan az slénytani Tanszéken. Oktatási célra külön Foraminiferida-

gvjteményt is összeállított. Fényes fekete papírral bevont táblákra üvegcsö-

vecskéket ersített, bennük a Budai-hegység ó-harmadidszaki rétegeibl ki-

iszapolt Foraminiferidák példányaival. Ez a gyjtemény részben már azzal is

károsodott, hogy nem kell gonddal használták a gyakorlati oktatásban, vég-

legesen pedig a második világháború következtében semmisült meg. Szolgáljon

e gyjtemény sorsa is int például arra, mennyire fontos eldeink szellemi ha-

gyatékát nemzedékek során át gondosan kezelni és megrizni !

Haxtkex Miksa tudományos mködésérl részletes közlések állnak rendel-

kezésünkre, de oktatói mködésérl eddig kevés szó esett. Nyilvános rendes

tanárrá történt kinevezése eltt mint magántanár tartott már slénytani el-
adásokat. Az 1875— 76. tanév „téli szakaszára” (= I. félév) kiadott egyetemi

tanrendben (p. 15.) olvashatjuk: „slénytan (Palaeontologia), kedden, csü-

törtökön, pénteken, szombaton d.u. 4— 5-ig. Haxtkeít Miksa magántanár”
Meglep a magántanároknál szokatlanul magas óraszám: 4 ! A délután 4— 5 óra.

közötti eladási id sem volt éppen szokásos, de mai szemmel nézve egészen

csodálatos, hogy szombaton délután is volt magántanári eladásra jelentkez

hallgató !

(Bár nem tartozik az slénytani Tanszék történetéhez, de tudománytörténeti adat-

ként megemlítendnek tartom, hogy az Anthropologiai Intézet magántanára, Fischer
Lajos az 1874— 75. tanévben ,,A Darwin-féle fajeredetrl” címen hirdetett heti egy órás

eladást.)

Mint ny. r. tanár Hantken az 1882— 83. tanév I. felében hirdet eladást.

Miután kinevezése a „palaeontologia” tárgyára szólt s kinevezésével a „Palae-

ontologiai Intézet” került felállításra, eladását heti 3 órában Palaeontologia I.

Gerincztelen állatok címen hirdeti, S meglepetésünkre a ,,palaeontologia”-ra

kinevezett tanár még egy heti 2 órás eladást hirdet „Magyarország geológiája”

címen. Nagyon valószínnek tartom, hogy Szabó Józseffel történt megállapo-

dás alapján született meg ez az eladás.

Ugyanezen tanév második felében Palaeontologia (Il-ik rész), heti 3 óra és

Magyarország földtana[ !] (Il-ik rész), heti 2 óra címen hirdet eladást.

(jabb tudománytörténeti adat: ugyanekkor Török Aurél, az embertan

professzora „Transformismus és Darwinismus anthropologiai tekintetben” cí-

men tart 2 órás eladást.)
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Az 1883— 84. tanév I. félévében pontosabban értesülünk Hantken eladá-
sának anyagáról: — „Palaeontologia (Protozoa, Coelenterata, Echinodermata,

Molluscoidea)” heti 4 óra. 2 órás eladás a „Magyarország földtana”. Eladásait

naponta (szombaton is) 10— 11-ig tartja. Ugyanezen tanév II. félévében slény-

tani eladása a „Mollusca, Arthropoda, Vertebrata” törzseket tárgyalta, heti

1 órás eladása pedig „A buda-kovácsii hegység részletes geológiája”-t.

A következ két tanévben ugyanez marad az eladások sorrendje. Az 1886—87. tanév
mindkét félévében a ,,Palaeontologia”-t ugyan az elz féléveknek megfelel felosztás-

ban, de a II. félévben már heti 5 órában adja le. Mindkét félévben 2 órás a „Magyarország
geológiája.”

Az oktatás fejlesztését jelenti, hogy mindkét félévben heti 4 órás „Mikroskopi

palaeontologiai gvakorlatok”-at is tart.

Érdekes a tanrendben közölt „Jegyzet” az intézeti munkarendrl. „A palaeontologiai

intézet nyitva áll ünnep- és vasárnapok kivételével d.e. 9—1-ig és d.u. 3—6-ig. Az intézet

könyvtárából a szakmunkák csak az intézetben használhatók.”

Változás következik be az 1889— 90. tanév els felére meghirdetett eladá-
sokban. Ui. a „Palaeontológia” részletezésébl kimaradnak a Molluscoideák,

de viszont külön szerepelnek a „Porifera, Coelenterata” törzsek. A második
változást pedig az jelenti, hogy a gyakorlat címébl elmarad a „Mikroskopi”
megjelölés. Végül pedig Hantken utolsó, az 1892— 93. tanév II. félévére

kirándulásokat is hirdet. Ezekre valószínleg már nem igen került sor, hiszen

tavasszal a zágrábi földrengéssel kapcsolatos kutatásait végezte. Horvát-
országban tartózkodott, ott hlt meg, betegen jött haza és 1893. június 26-án

elhunyt. Az slénytani Tanszék történetének els, 11% éves szakasza ezzel

lezárult. Két éven keresztül nem szerepelnek egyetemünkön slénytani órák.

1894. április 10-én meghalt Szabó József is. Az 1894—95. tanév els felében az el-
adásokat Schmidt Sándor megyetemi tanár, „mint helyettes” tartotta. A következ
félévben mint Szabó József utóda, nyilvános rendes tanárként már Kbenner József
Sándor hirdeti meg az ásvány- és kzettani eladásokat.

A Hantken halálával megüresedett slénytani tanszéket a Bölcsészeti Kar
Koch Antal kolozsvári egyetemi tanárral kívánta volna betölteni. De Koch
csak akkor lett volna hajlandó a meghívást elfogadni, ha az slénytant a föld-

tannal egyesítik. Szabó József halála után tehát a tanszékek átcsoportosítása

olyan módon történt, hogy a Mineralógiai és Petrográfiai Intézet tárgyai

közül a földtant az slénytannal kapcsolták össze. így jött létre a Geo-
palaeontologiai Intézet. Igazgatójául ny. r. tanárként Koch Antal kolozsvári

professzort nevezték ki, aki 1913. szeptember 30-án történt nyugdíjba vonulá-
sáig töltötte be ezt a tisztet. Közel két évtizedes mködéséhez nagynev
geológus-nemzedék nevelése, intézetének céltudatos fejlesztése és tudományos
munkásságának számos kimagasló tanulmánya fzdik. Emberi vonásait a
Földtani Közlöny 58. kötetében Pálfy Móric (1929) méltatta. Tanítványai
ragaszkodását és szeretetét igazolja az a Koch Emlékkönyv (1912), amelyet
egyetemi tanársága 40. évfordulójára adtak ki.
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Az Emlékkönyv szerzi: Gaál István, Koch Nándor, Kormos Tivadar, Mauritz
Béla, Noszkv Jen, Pát/fv Mór, Prinz Gyula, T. Roth Károly, Schréter Zoltán,
Vadász M. Elemér és Vogl Viktor. Kettjük kivételével valamennyien átélték a második
világháború idejét is és Koch Antal kimagasló tanári képességének igazolásaként, a
földtan és slénytan területén mindnyájan értékes eredményekkel gazdagították szak-
irodalmunkat.

Koch Antal slénytani munkásságában a földtanilag vizsgált területek s-
maradvány-anyagának földolgozásáé volt a fszerep. Az Erdélyi-medencével
kapcsolatos munkássága során a harmadidszaki Echinoideákról, a Gryphaea
esterhazyi-TÓ\ és a Prohyracodon orientalis-ról közölt értekezései, egyéb terüle-

tekrl pedig az ipolytamóci és felsesztergályi cápafogakkal és a beocsini márga
halmaradványaival foglalkozó közleményei érdemelnek — rétegtani szempont-
ból is — figyelmet.

A Geo-palaeontologiai Intézet élére történt kinevezése természetesen fáradságos mun-
kát jelentett a gyjtemény szervezése, átrendezése és gyarapítása szempontjából is.

Gazdag gyjteményt sikerült a földtörténet oktatásához is felállítania. Ez egyrészt az
egymásután következ földtörténeti idszakok jellemz kzetmintáinak, másrészt sma-
radványainak szemléltetését tette lehetvé. A Hantken-íI összegyjtött anyagon kívül
a Szaró József-féle és a Földtani Intézettl kapott kzetanyag szolgáltatta a gyjtemény
legnagyobb részét, de a második világháború eltti idkben még megvolt cédulák tanú-
sága szerint külföldi cégektl rendelt jelents anyag is gyarapította a gyjteményt.
Koch Antal 1905-ben megjelent ismertetése szerint (Földt. Közi. 35. kötet) a,, stra-

tigraphiai” gyjteményen kívül általános földtani gyjteménye is volt. A Hantken-cI
maradt, fleg gerinctelenek maradványaiból álló slénytani gyjteményt gerinces anyag-
gal egészítette ki.

Eladásait Budapesten az 1895— 96. tanév I. félévében kezdte meg. Nyilván
a tanszék örökölt tárgykörére való tekintettel ekkor Általános palaeontologia

heti 5 órás eladást hirdetett és Palaeontologiai gyakorlatok-at, amelyeknek
óraszámát azonban a tanrend nem adja meg. Budapesti eladásainak sorát

tehát az slénytannal kezdte meg. Az intézet új megnevezésének tükrözdése
az eladásokban a következ félévben figyelhet meg. Ekkor hirdetett órái:

Általános földtan, heti 4 óra,

A gerinczesek slénytana, heti 2 óra,

Földtani kirándulások és

Geo-palaeontologiai gyakorlatok, heti 2 óra.

Hogy mind az slénytani, mind a földtani eladásait az általános ismeretek-

kel kezdte meg, a gyakorlott, jó oktatói készséggel megáldott professzort

mutatja.

Az slénytan és a földtan ftárgyként, azaz 3—5 heti órában, majdnem egész buda- I

pesti mködése alatt szinte szabályszeren, félévenként változott: amelyik félévben az I

slénytan szerepelt nagyobb óraszámban, abban a földtan kisebben és fordítva.

Budapesti mködésének második évében Koch Antal az els félévben

A gerincztelenek slénytana címen 4 órás, Történeti földtan címen pedig 2 órás

eladást, 2 órás Geo-palaeontologiai gyakorlatokat hirdet kezdknek, azonkívül

a Haladottabbak foglalkozása-t, „mindennap a közösen megállapítandó id-
ben”, de óraszám megjelölése nélkül.

Az 1896-ban magántanárrá képesített Lrenthey Imre is megkezdte el-

adásait ebben a félévben: ,,A protozoák és coelenteraták palaeontologiája”
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címen heti 3 órában. Hogy a Koch Antaltól tartott „Gerincztelenek slényta-
na” mennyire födhette le Lrenthey magántanári eladását? Valószínleg
nem sokban ütközhettek, hiszen az egyik az egész gerinctelen állatvilágra

vonatkozott (bár biztos, hogy egy 4 órás eladás keretében egy félév alatt nem
sikerült az egész anyagot leadni), míg a 3 órás magántanári kollégium mindössze
két törzsre szorítkozott.

Koch Antal nagyon átgondolt oktatói munkájára utal az a tény is, hogy a

következ félévben az alanti tárgyakat hirdeti: Magyarország földtani szer-

kezete (heti 3 óra), Magyarország vezérkövületei (1 óra), A földtan és slénytan
története (1 óra). Ezekhez járulnak a szokásos gyakorlatok és — „nyári”
félév lévén — a földtani kirándulások. Lrenthey Imre magántanári eladá-
saiban folytatja a rendszertani sorrendet: „Az echinodermaták és vermesek”
címmel hirdet eladást (heti óraszám megadása nélkül).

Az 1897— 98. tanév I. félévében Koch Antal csak heti 3 órában hirdeti meg
az Általános palaeontologia c. kollégiumát, míg a földtant a 2 órában meghirde-
tett Dvnamikai geológia képviseli. A Geo-palaeontologiai gyakorlatok kezdk-
nek 2 óra, a Haladottabbak foglalkozása heti óraszámát nem adja meg.
Lrenthey eladásának címe: „Az Echinodermata, Vermes és Molluscoidea
(Bogozoa) [nyilván: Bryozoa] palaeontologiája”. A 3 órás tárgy címe arra utal,

hogy az elz félévben hirdetett anyaggal nem tudott végezni.

Az 1897— 98. tanév II. félévében 4 órás az Általános földtan, és csak 1 órás

az slénytani eladás. Meglep azonban a címe: Az slények elfordulási vi-

szonyai a mai szervezetek életkörülményeibl magyarázva. Alighanem az

ekkoriban befejezett nagy WALTHER-féle könyv hatására összeállított eladás,
amit, mai szóhasználattal, egyetemünk els paleoökológiai eladásának nevez-
hetünk. A szokásos gyakorlatok és a kirándulások meghirdetése teszi teljessé a

tanrendet. Lrenthey nem hirdetett eladást.

Az 1898—99. tanév I. félévében a szokásos gyakorlatokon kívül a következ eladási
címekkel találkozunk: A halak és békahüllk [ !] slénytana (heti 3 óra), Lithogenesis
(kzetek képzdésmódjai) (heti 2 óra). Lrenthey magántanári eladása: „A Molluscoi-
deak palaeontologiája” (heti 3 óra).

E tanév II. félévében a 4 órás Történeti földtan mellett A hüllk és madarak slény-
tana c. 2 órás eladás szerepel még a gyakorlatokon kívül. Lrenthey ebben a félévben
ismét nem hirdetett eladást.

Az 1899—1900. tanévr I. félévében 4 órában adja el Koch Antal Az emlsök slény-
tana és 2 órában a Dvnamikai geológia c. tárgyat, a 2 órás kezdk és a 6 órás haladók
gyakorlata mellett, míg Lrenthey A molluscák palaeontologiája (Gasteropoda, Ce-
phalopoda) címen hirdet 3 órás eladást.

Ugyanezen tanév második felében Koch Antal a Magyarország földtani szerkezete c.

4 órás és a Magyarország vezérkövületei c. 1 órás eladást tartja a gyakorlatokon kívül,

Lrenthey pedig a Lábasfej slények c. 2 órás magántanári eladását.
Az 1900—1901. tanév I. félévében Koch Antal 4 órás eladást tart A gerinctelen álla-

tok slénytana és 1 órásat A földtan története és irodalma címen. A kezdk 2 órás geo-
palaeontologiai gyakorlata és a haladók 6 órás gyakorlata természetesen ebben a félév-

ben is tovább folyik, csakúgy, mint Koch Antal professzori mködésének egész további
szakaszában is. Lrenthey ebben a félévben Az ízeltlábú slények és azok geológiai
szerepe címmel 3 órás eladást hirdet.

Ezen tanév II. félévében a 4 órás Általános földtan és 1 órás Az slénytan
története és irodalma c. eladások és a gyakorlatok mellett elször olvasható
részletesebben a kirándulások meghirdetése: „Földtani kirándulások azokkal,
akik az általános földtant hallgatják vagy már lehallgatták. Esetrl esetre külön
hirdetve lesz. Hazánk egyik vagy másik területére.” Ugyanebben a félévben
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Lrenthey két eladást hirdet: „ízeltlábú slények (Malacostraca, Myriopoda,
Arachnoidea, Insecta)” 2 óra és „Búvárlati módszerek az slénytanban”
ugyancsak 2 óra.

Mint említettük, Koch Antal eladásai az 1912—13. tanév végéig, azaz nyugdíjba
vonulásáig, nagyjából az elzekben ismertetett változatosságban ismétldtek.

Érdekes összehasonlítani a Szabó József—Hantken Miksa és a Keenner
József—Koch Antal-féle eladások címeit. Míg az slénytani Tanszék fenn-

állásának els évtizedében Hantken alig változtatott az eladások címén,

addig Szabó Józsefnél a villamos világítás bevezetése, a mikroszkópok tökéle-

tesedése stb. az eladások címében is tükrözdik. Ezzel szemben Krenner
Józsefnél nagyjából mindvégig azonos eladási címekkel találkozunk, de Koch
Antal eladásainak címeiben a nemzetközi tudományos irodalom eredményei,

irányzatai, az újabb fölismerések jelentkeznek.

Lrenthey eladásainak a sorában az 1901— 02. tanév I. félévében ugyan-
csak új szín jelentkezik: „A gerincztelen slények tér- és idbeli elterjedése”

(heti 3 óra). A II. félévben ez a téma a következ címen folytatódik: „Az s-
lények tér- és idbeli elterjedése” (1 óra), de ezen kívül Lrenthey még „Bú-
várlati módszerek az slénytanban” (1 óra) és „Kirándulások és slény-meg-
határozási gyakorlatok (mint a búvárlati módszer gyakorlati része.). Idrl
idre megállapítandó heti 5 óra” címen hirdet eladást.

Az 1902—03. tanév I. félévében Lrenthey A kövült protozoumok 2 órás eladást
hirdeti, a II. félévben pedig a Búvárlati módszereket és a Kirándulásokat.

Az Í903—04. tanév I. félévében a „Kövült Coelenterata-k” 2 órás kollégiuma szere-

pel, a II. félévben pedig már mint címzetes nyilvános rendkívüli tanár hirdeti a „Kövült
tüskésbrek” 2 órás eladást és 5 órában a Búvárlati módszerek-et.

Ebben az idben terjesztik ki Lrenthey Imre c. ny. rk. tanár tárgykörét az

slénytan egész területére. Ezért az 1904— 05. tanév I. félévében 3 órás el-
adásának címe: „slénytan. (Bevezetés. Protozoák és Spongiák.)”. A II. félév

folyamán ismét a Búvárlati módszerek-et adja el.

Az 1905—06. tanév I. félévében ugyancsak 3 órás „slénytan (Korallok és Echino-

dermaták)” c. eladást hirdet, a II. félévben pedig a Búvárlati módszerek-et heti 5

órában.
Az 1906—07. tanév I. félévében Lrenthey Imre c. ny. rk. tanár slénytan (Mol-

luscoidea) heti 3 órás eladást, a II. félévben pedig a Búvárlati módszerek-et hirdeti 5

órában.

1907. április 8-án nyilvános rendkívüli tanári kinevezést nyert. Az 1907— 08.

tanévtl kezdve meghirdetett eladása többnyire csak slénytan néven szerepel

heti 4 órában. Ehhez a Búvárlati módszerek és a nyári félévekben a kirándulá-

sok járulnak.

Érdekes változás áll be az 1912—13. tanévre kiadott tanrendben. A „Ter-

mészetrajzi szakok” szakcsoport 3 részre oszlik: A) Embertan, B) Állat- és

növénytan és C) Ásványtan és földtan. Az I. félévben Lrenthey Imre „a

palaeontologia nyilvános rendkívüli tanára” a B) csoportban hirdeti slénytan

3 órás, Az slénytan története 1 órás, Búvárlati módszerek 5 órás eladásait,

valamint az slénytani kirándulások-at hetenként egy délután. Az eladásokat
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a „Geo-palaeontologiai Intézet” tantermében tartja. Ugyanekkor Koch Antal
,,a geológia és palaeontologia nyilvános rendes tanára” a C) csoportban hirdeti

tantárgyait: Válogatott fejezetek az emlsök slénytanából, heti 3 óra, A földtan

története és irodalma, heti 2 óra, Geo-palaeontologiai gyakorlatok (kezdkkel,
kik a földtant vagy slénytant már hallgatták) heti 2 óra, Haladottabbak fog-

lalkozása, heti 6 óra.

Koch Antal az eladásokat a „Föld- és slénytani Intézet”
[ !] tantermében

tartja.

Ugyanezen tanév II. félévében Lrenthey az A) Állat- és növénytan és

Koch a B) Ásványtan és földtan csoportban hirdet. (Török Aurél nyugdíjba
ment, így embertani eladásokat nem hirdettek.)

Az 1907. év áprilisa, amikor LRENTHEY-t ny. rk. tanárrá nevezik ki, elég

sajátságos változást jelent az slénytani Tanszék életében. Lrenthey addig
ui. úgy szerepel, mint a Geo-palaeontologiai Intézet adjunktusa. Ettl kezdve
az Almanach már nem tünteti föl ezen intézet oktatói között, de nincs külön,

önálló más szervezeti egység sem, amelyhez tartoznék. A sajátságos jelz tehát
arravonatkozik, hogy kineveznek ugyan egy ny. rk. tanárt a „palaeontologia” -

ra, aki azonban sehová sem tartozik, kari ülésjoga minden esetre van, hiszen

néhány hónapig a dékán mellett a kari jegyz. (Ez mindig a legutoljára kine-

vezett, tehát rangban legfiatalabb tanár volt.) LRENTHEY-nek ez a sajátságos

állapota Koch Antal 1913. szeptember végén történt nyugdíjazásáig tart,

amikor Lrenthey Imre a Geo-palaeontologiai Intézet igazgatóhelyettese

lesz.

A Geo-palaeontologiai Intézet oktatószemélyzete az 1904— 05. tanévben gyarapodik.
Az igazgató Koch Antal ny. r. és az adjunktus c. ny. rk. tanáron kívül van egy díjazott

gyakornok is: Prinz Gyula, bölcsészetdoctor. Az 1907—08. tanévben (Lrenthey ki-

nevezése után) Prinz Gyulát tanársegéddé léptetik el, díjazott gyakornokká viszont
Vadász M. Elemér lesz. Az 1908—09. tanévben Prinz Gyula a „leíró földtan” c. tárgy-
körbl magántanári képesítést nyert. A következ évben a „Geológiai és palaeontologiai
Intézetben” els tanársegéd, Vadász M. Elemér pedig második tanársegéd lesz. Az
1911—12. tanévben PRiNZ-et adjunktussá, Vadász-í els tanársegéddé léptetik el,
majd a következ tanévben PRiNZ-et az Erzsébet Niskola földrajz tanárává nevezik ki,

Vadász M. Elemér pedig adjunktussá lép el. A tanársegédi állás a „Geológiai és palae-
ontologiai Intézet”-nél betöltetlen. Tulajdonképpen ez a tanév (1912—13) Koch mkö-
désének utolsó esztendeje. Az Aknanachban ekkor a következket olvashatjuk róla:

„Koch Antal a kolozsvári egyetem tiszteletbeli természettudományi doktora, a geológia
és palaeontologia nyilv. rendes tanára, a geológiai és palaeontologiai intézet és gyjte-
ménytár igazgatója; a kolozsvári egyetemen az ásvány- és földtannak volt ny. r. tanára,
mát. term.-tud karának két ízben volt dékánja és prodékánja s ugyanazon egyetemnek
volt rektora; a Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Magyar
Tud. Akadémia rendes tagja, a Magy ar [ !] Földtani Társulat tiszteleti tagja, a Kir.
Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagja, az Erdélyi Múzeum-Egylet
igazg. tagja és ásványtárának tiszt, igazgatója, a bécsi bir. földtani intézet és a nagy-
szebeni természettudományi társulat levelez-tagja, a londoni geológiai társulat kül-
tagja, az alsófehér-megyei történelmi, régészeti és természettudományi egylet és a M.
Építanyag-Termelk Országos Szövetségének tiszteleti tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendes tanárrá 1872-ben a kolozsvári, 1895-ben a budapesti egyetemre.) II. Corvin-tér
6. sz.” A következ évi Almanachban mindössze egy mondatnyi kiegészítést olvasha-
tunk: „nyugalomba vonult 1913. szept.”
Lrenthey Imrérl az 1912— 13. tanévi Almanach ezt írja: ,,. . . bölcsészetdoktor, az

slénytan ny. rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelez-tagja, a Magyarhoni
Földtani Társulat választmányi, a Magyar Földrajzi Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egylet
orvostermészettudományi szakosztályának, a Magyar Filozófiai Társaságnak és a Fels
Oktatásügyi Egyesületnek rendes tagja. Az Uránia magyar tud. egyesület igazgató-
tanácsának tagja és könyvtárosa stb. (Nyilv. rendkívüli tanári címmel felruháztatott
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1903. október 8-án, ny. rk. tanárrá kineveztetett 1907. árpilis 8-án.) X. Héderváry-
utcza 37. sz.” A következ évben ehhez a következ változást olvashatjuk: . . az s-
lénytan ny. r. tanára . . . nyilv. rendes tanárrá [kineveztetett] 1914. máj. 22.”

Lrenthey kinevezésének szövege szerint a geo-palaeontologiai tanszék
kettéválasztásával keletkez palaeontologiai (= slénytani) tanszékre történt
a kinevezés. Koch Antal nyugalomba vonulása miatt azonban a Bölcsészet-
tudományi Kar dékánja LRENTHEY-t kérte föl ,,a geológiai tanszék ügyeinek
ellátására.” így a végleges kettéválasztás csak akkor történik meg, amikor 1915.

augusztus 31-én megjelenik Papp Károlynak az általános és történeti földtan
ny. rendkívüli tanárává és a „Földtani Intézet” igazgatójává való kinevezése.

De ekkor már javában folyt az els világháború is és, úgy látszik, a hivatali pontosság
is csorbákat szenved. Ugyanis a „tanársegéd-személyzet” adatai pontatlanok. Vadász
M. Elemér adjunktus a föld- és slénytani intézetnél szerepel, holott a Földtani Intézet-
hez tartozik. Majer István bölcsészetdoktor az slénytani intézet tanársegéde lesz,

Moussong Gyula (hadi szolgálatban) és Szlota Jen pedig megbízott gyakornokok a
„geológiai” (amelyik ekkor már helyesen: „földtani”) intézetben. Meglep az 1915—16.
tanévi Almanachnak az az adata (p. 113.), hogy a „Paleontologiai Intézef’-ben Majer
Istvánon kívül írj. dr. Lóczy Lajos is tanársegéd, aki egyébként a tanársegédek név-
sorában (p. 94.) nem is szerepel. (A következ évben már mint a Földtani Intézet tanár-
segéde olvasható a neve.)

Ferenczi Pál laboráns-altiszt [késbb mszaki (I. o.) altiszt] munkahelye is külön-
böz módon, hol geo-palaeontologiai, hol földtani, hol slénytani, hol palaeontologiai
intézet vagy tanszék néven szerepel. Kovács István pedig az 1917—18. tanévi Alma-
nach 338—339. oldalán lev táblázat szerint a Földtani Intézet szolgai állását tölti be,
de a 348—349. oldal szerint a „föld- és slénytani intézet”-nél teljesít szolgálatot.

A tanszékek ketté választása után a Földtani Intézet a Múzeum körút 4/A
épületben maradt, az slénytani Intézet pedig a Múzeum körút 6— 8. sz. épület

északi (a Természetrajzi Épületre néz) oldala alagsori és földszinti (Kfelé, vagyis
a Gólyavár felé es) fél szárnyát kapta meg. Lrenthey ezen a megfelelnek
tn területen a háború ellenére nagy lendülettel indította meg a kialakítandó

tanszék berendezését. Gyjteményszekrényei a kornak megfelelek, gondosan
elkészítettek voltak. Egy részük még most, 70 év múlva is megfelel a követel-

ményeknek.
Lrenthey idejébl maradtak meg azok az oktatási célt szolgáló készítmé-

nyek is, amelyek elállítása nemcsak szakmai ismeret, hanem kézügyesség
szempontjából is magas követelményeket jelentett. Üvegdobozokban így
nagyon szemléletes Brachiopoda-, Decapoda-rák- és különböz Echinodermata-
készítmények maradtak meg mindmáig. Alkoholos készítményekkel is gazda-
gította Lrenthey az oktatási célokat szolgáló gyjteményt.
Egy 1912-ben a dékánhoz intézett beadványábanLrenthey a következket

írja: ,,A mai paleontológia, mint történeti tudomány, teljesen önálló, s az sál-
latani része (zoopalaeontológia) tulajdonképpen állattan, s a mai állatország

történetét, fejldését kutatja” [Bogsch 1979 (1981)]. Csak mély elszomorodás-

sal olvashatjuk ezeket az útjelz sorokat, ha meggondoljuk, milyen kevés id
állott Lrenthey rendelkezésére céljai megközelítésére. 1917. augusztus 13-án

elhunyt, alig 50 évesen ! Ezzel az slénytani Intézet újra árvaságra jutott

!

„Az elárvult slénytani tanszék két évig betöltetlen maradt, majd 1919.

május 2-án kelt tanácsköztársasági rendes tanári kinevezéssel Vadász Elemér
töltötte be rövid ideig” — írja Vadász (1954, p. 91.) „Érdemleges mködésre
nem kerülhetett sor, mert a tanácsköztársaság megszntekor ez a kinevezés
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hatálytalanná lett. így az slénytani tanszék betöltetlen maradt s evvel növelte

a következ három évtized sztatikus állapotát.”

Az 1920— 24. évben a Bölcsészeti Kar az slénytani eladások helyettesítését

az általános és történeti földtan idközben ny. rendessé kinevezett tanárára,

Papp Károlyra bízta. errl így ír (Papp K. Í944, p. 4.): „8 félévben a paleo-

botanika és a paleozoológia egész körét eladtam: Ily módon hazánkban els-

ízben nyújtottam teljes paleontológiái eladást.” „Sajnálatos, hogy 1924-ben

az ún. szanálás folyamán 6 más tanszékkel együtt a magas kormány az slény-

tani tanszéket is beszüntette. Ezóta sem az slénytan, sem az embertan nem
kapott rendes tanárt.”

A Lrenthey számára biztosított helyiségek közül az slénytani Intézet számára
elször az alagsori rósz ment veszendbe: itt az Egyetemi Nyomda mhelyei és kitn
gépsorai kaptak elhelyezést. Késbb azután egyes tanszékek terjeszkedése, ill. új tan-

székek létesítése miatt a földszinti helyiségekbl is egyre többet elvettek, úgy, hogy az

ostrom idején egy kis benyílón kívül csak a hatalmas sarokterem maradt meg slény-
tani Intézet néven. Az egész gyjteményanyagon kívül ebbe volt bezsúfolva az egész

bútorzat és a könyvtár egy része.

Az slénytani Intézet a szanálás ellenére valahogyan mégis megmaradt
önálló költségvetési szervként. Igazgatói teendit helyettesként a földtan

tanára, Papp Károly végezte. Megmaradt a szanálás eltti idkbl a tanársegédi

állás. Ezt Majer István töltötte be, aki késbb adjunktus lett s 1929. augusztus

31-ig mködött.
Az 1921— 22. tanévben Ktjtassy Endre gyakornok volt az slénytani Inté-

zetben. A következ évben tanársegéddé lett s átkerült a Földtani Intézetbe,

ahonnan viszont Erddy S. Árpád tanársegéd nyert áthelyezést az slénytani
Intézethez. Középiskolai tanári kinevezést nyervén, tanársegédi helye a szaná-

lás áldozatává lett. Majer István távozása után Ktjtassy Endre került vissza

adjunktusként az slénytani Intézethez. Itt nyert intézeti tanári kinevezést

1938. május 10-én, de már május 24-én elhunyt. Halála után 1941. augusztus
végéig Bartkó Lajos volt tanársegéd az slénytani Intézetben, akit innen a

Földtani Intézetbe geológussá neveztek ki. 1941. október 1-tl Balogh
Rózsa Györgyike lett tanársegéd 1944. decemberéig, Budapest ostrománál
bekövetkezett haláláig. 1944. szén Eyszrich Rózsi lett díjtalan tanársegéd az

slénytani Intézetben, aki 1946-tól — már mint Meisel Jánosné — a Föld-

tani Intézetben tanársegéd.

Papp Károly 1945. decemberében nyugdíjba ment, utódjául a földtani tan-

székre Vadász Elemért nevezték ki 1946. januárjában. Megbízták egyúttal

az slénytani Intézet igazgatásával is. (Az 1945— 46. tanévi Almanach szerint

az slénytani Intézetben Wein György volt tanársegéd.) 1946 decemberében
Bogsch László magántanárt, aki addig a Földtani Intézetben volt adjunktus,
intézeti tanárnak nevezték ki az slénytani Intézethez. Az 1946— 47. tanév
folyamán Telegdi-Roth Károlyt, a debreceni egyetem volt ny. r. tanárát

bízták meg az slénytan eladásával és 1947. nyarán az slénytan ny. r. tanárá-
vá és az slénytani Intézet igazgatójává nevezték ki. Ezzel indult meg az
slénytani Tanszék mai állapotához vezet fejldési szakasz

Mieltt ennek az idnek a történetét ismertetnénk, nézzük meg az slénytani

1

Intézet életének Papp Károly vezetése alatti szakaszát. Mint az intézet helyettes igaz-
gatója hol az slénytan helyettes tanáraként, hol meg megbízott eladójaként szerepel az

3 Földtani Közlöny
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Almanachban. A szanálás ellenére megmaradt egy oktatói állás (st 1932-ben történt
nyugdíjazásáig Kovács István altiszt állása is, amire én is már így emlékezem, de nyom-
tatásban való bizonyítása eléggé nehéz) és az intézet saját — ha még oly szerény |

—

költségvetési kerete is. Ez részben a Földtani Intézettel közösen kiadott Földtani Szemle
kiadási költségeire, részben a könyvtár fejlesztésére szolgált. Ugyanakkor Fejérváry
Géza és Nopcsa Ferenc közremködésével Majer István adjunktus Palaeontologica
Hungarica néven indított folyóiratot, amelyben Osborn, Ábel, Huene, Nopcsa stb.

tanulmányaival találkozunk. Az els világháborút követ inflációban a folytatólagos
kiadás ellehetetlenült s így ez a folyóirat megsznt.
A sajátságos helyzet: szanált, de mégis létez slénytani Intézetben az oktatás sem

szünetelt. Papp Károly már említett heti 5 órás slénytani eladássorozata mellett
gyakorlatokat is hirdetett, 2 órában a kezdk és 6—9— 10 órában a haladók részére.

Késbb 3 órás slénytani eladást és 3 órás gyakorlatot tartott.

KadiÓ Ottokárt a Bölcsészeti Kar 1917-ben a „Karsztgeológia” c. tárgykör-

bl képesítette magántanárrá. Kadic a zágrábi egyetemen kezdett tanulmá-
nyait Münchenben fejezte be, ahol ÜERTWiG-nél állattanból, mint ftárgyból
szigorlatozott. Melléktárgy volt a növénytan és az slénytan. Ez utóbbiban
tanára és szigorlatoztatója nem kisebb személyiség volt, mint Kari v. Zittel.

Magántanári tárgykörét 1924. július 8-án kiterjesztették ,,a gerincesek slény-
taná”-ra is. Kadió Ottokár az 1924— 25. tanévtl kezdden rendszeresen

tartott gerinces slénytani eladásokat kb. 8 féléves ciklusokban.

Kutassy Endre 1929-ben nyert magántanári képesítést ,,a Föld középkorá-

nak geológiája” c. tárgykörbl. Tárgykörét 1931-ben ,,a gerinctelen állatok

slénytanáéra is kiterjesztették. így Kadic és Kutassy évrl-évre rendszeból

sen ismétld magántanári óráival az sállattan legnagyobb része eladásra

került. Ezeket Kutassy Endre, majd Balogh Rózsa Györgyike slénytani

proszemináriuma egészítette ki.

Bogsch László 1938. áprilisában nyert megersítést magántanári képesítésé-

hez a Föld harmadkora c. tárgykörbl. Biosztratigráfiai alapú eladásaival

ugyancsak az slénytani oktatás kiszélesítését szolgálta, csakúgy, mint „föld-

tani” proszemináriuma jelents hányadában.

A Magyarhoni Földtani Társulat több alkalommal szorgalmazta társadalmi

vonalon az slénytani tanszék betöltését. A huszas évek végén Kadic Ottokár

személve állt eltérben, de a szanálás további fenntartásának címén a tanszék

nem került betöltésre. A második világháború folyamán, 1942-ben újra szóba-

került ez a kérdés s a Kar Telegdi-Roth Károly személyét hozta javaslatba.

Papp Károly különvéleményt jelentett be, amely szerint vagy a 65 éves Gaál
Istvánt kell kinevezni, vagy ha ez Gaál elrehaladott kora miatt nem lehetsé-

ges, a 36 éves Bogsch Lászlót. A háború elrehaladásával egyre kevésbé volt

remélhet a tanszék betöltése. A háború befejezése után végre az 1946— 47.

tanévben Telegdi-Roth Károly megbízott eladóként megkezdhette slény-

tani eladásait s 1947. nyarán megtörtént nv. r. tanári és az slénytani Intézet

igazgatójává való kinevezése.

Telegdi-Roth Károly helyiségek nélküli tanszéket vett át, amelynek gyj-
teményszekrényei a Múzeum körút 6— 8. sz. épület folyosóin és a Nemzeti

Múzeum udvarán találtak elhelyezést. Az slénytani Intézet részére a Kar
az Eszterházy (majd — és ma is — Puskin) utca 3. sz. épület II. emeletén jelölt

ki helyiségeket. Alig történt meg itt a berendezkedés, amelynek során az ekkor

900 tételt tartalmazó könyvtár elhelyezésére szolgáló könyvespolcok és labo-

ratóriumi asztalok elkészülése említend, . ugyanezen épület I. emeletére,

majd földszintjére, végül 1949. decemberében a Múzeum körút 4/a épület III.
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emeletének É-i és K-i oldalára költöztették át az Intézetet. Innen 1953. áprilisá-

ban ugyanezen épület földszintjére kellett költözni. Itt az egyik világítóudvar

befedésével a pince szintjében tágas helyiséget is kialakítottak, részben a

gyjtemény részére, részben laboratóriumi munkák (csiszolás, iszapolás stb.)

elvégzésére. Többé kevésbé megfelel elhelyezést nyert a könyvtár, a gyakorló
helyiség s az els években a nagy, 300 személyes tanterem. Ezt késbb függ-
legesen és vízszintesen is feltagolták. (Az emeletivé vált részben alakították ki

— akkor már a Természettudományi Kar — Izotop Laboratóriumát.) Végül
1968. szeptemberében került az slénytani Tanszék a VIII. kerületi Kún Béla
tér 2. sz. épület (az egykori Ludovika-akadémia) I. emeletére, ahol az É-i és K-i
sarokszárnyban nyert az elbbinél tágasabb elhelyezést.

Amidn 1947-ben a tanszék élete újra megindult, a könyvtár és az ersen
megrongálódott gyjteményanyag rendbehozatala jelentette a legsürgsebb
feladatot és a legkomolyabb erfeszítést. A lelhely szerinti és a rendszertani

gyjtemény felállítása után került sor a hatvanas évek elején általános slény-
tani gyjtemény, majd a 70-es évek elején egy a Budai-hegység legjellemzbb
smaradványait bemutató, azután pedig egy jura-gyjtemény kialakítására.

A könyvtár már 1955-ben 2 ezernél, 1973-ban 10 000-nél, jelenleg pedig
13 000-nél több tételt ölel fel. Egyetemünk Annales-ének Sectio Geologica-ja

lehetvé tette száznál több intézménnyel és folyóirattal a csereviszony kialakí-

tását. Ezáltal a devizakeretet meghaladó mértékben vált lehetvé folyóiratok

beszerzése.

A tanszék oktatói létszáma kezdetben nagyon szerény volt. Az 1947—48.
tanévre szóló Almanach szerint :

slénytani Intézet

(VIII. Eszterházv-utca 3.)

Igazgató: Telegdi-Roth Károly ny. r. tanár
Intézeti tanár: Bogsch László m. tanár
Díjtalan tanársegéd: Géczy Barnabás
Díjtalan gyakornok: Kopek Gábor

Telegdi-Roth Károly hallatlan energiával kezdte meg eladásait és az oly

hosszú ideig szünetelt tanszék életének felpezsdítését. Alapos és széleskör
iskolázottsága és nyelvismerete nagy mértékben könnyítette meg a földtan

általa addig mvelt — tulajdonképpen messzees — ágától az slénytanhoz
való visszakanyarodást. Alapos munkával már 1953-ban ki tudta adni csak-

nem 1000 oldalas sállattan c. tankönyvét, amely végeredményben a maga
nemében els a magyar tankönyvirodalomban. Jelents azért is, mert egy

szerz tollából az egész sállattani anyagot korszeren adja a terjedelem meg-
szabta lehetségeken belül. Telegdi-Roth Károly váratlanul hunyt el 69. évé-

ben 1955. szeptember 28-án. Haláláról Horusitzky Ferenc (1957), halálának
évfordulóiról Géczy Barnabás (1967) és Bogsch László (1976) emlékezett meg.

Halála után Bogsch László docenst bízták meg az slénytani Intézet veze-

tésével, aki 1958-ban egyetemi tanári kinevezést nyert. 1973. június 30-ig volt

az slénytani Tanszék vezetje (az „intézet” megjelölés helyett a Természet-
tudományi Kar az 1962—63. tanévben vezette be a ,,tanszék”-et) és 1977.

január l-ével vonult nyugdíjba. Résztvett az egyetem Kulturális Bizottságá-
nak megalakulásakor annak munkájában, két éven át tagja volt az Egyetemi

3 *
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Tanácsnak, 1953 óta tagja, majd elnöke a Karközi Könyvtári Bizottságnak,
1956-tól tanári vezetje a kari Tudományos Diákköröknek s 1957 és 1963 kö-
zött az országos diákköri konferenciák természettudományi szekciójának
rendezésében vett részt. Megvetette a Tanszék folyóiratcseréjének az alapjait
Általános slénytan címen 1968-ban jelent meg tankönyve.
Az 1948—49. tanévben, amidn Géczy Barnabás a Földrengésvizsgáló

Intézetben, majd gimnáziumi tanárként nyert alkalmazást, Szabó Józsefné
került az slénytani Intézetbe beosztott középiskolai tanárként. Késbb
tanársegédi besorolást nyert s mint ilyen vonult nyugalomba 1967-ben. M-
ködése idején a Tanszék bels rendjét, valamint az egyetemi hivatalokkal való
kapcsolat zavartalanságát segítette el pontos feladatteljesítésével. A szaksze-
vezet kari vezetésében kialakított szerepével igen eredményes és hasznos mun-
kát végzett.

Géczy Barnabás 1951-ben tanársegédként visszakerült az slénytani Inté-
zetbe, 1954. december 31-én adjunktussá lépett el. 1960-ban kandidátus lett,

majd 1964-ben docensi kinevezést nyert. 1966-ban megszerezte a tudományok
doktora fokozatot és 1967. augusztus 1-én egyetemi tanárrá nevezték ki. 1973.
július 1-én vette át Bogsch Lászlótól az slénytani Tanszék vezetését. Három
éven át a Földtudományi Szakbizottság titkára volt. A Sectio Geologica 3 tagú
szerkesztbizottságának egyik tagja. snövénytan címen tankönyvért írt.

Több félévben szervezett más tanszékekkel közösen eladásokat az evolúcióról.

Tanszékvezeti mködése elején alakította ki a szemléltet oktatásban fel-

használt több ezer példányból álló dia-gyjteményt.
Kopek Gábor 1950. április végéig tartozott az slénytani Intézethez. Ezen

id alatt különösen az oktatási szemléltet anyag elkészítésével és az építkezé-
sekkel és a költözködésekkel kapcsolatos nem egyszer feladatok intézésével !

végzett fontos munkát.
Az akkori törekvéseknek megfelelen az oktatói létszám felduzzasztása 1

következett be. Reményi K. András és Siposs Zoltán egy-két évi szorgalmas
tanársegédi mködés után állást változtatott.

1950 elején, még IV. éves hallgatóként került az slénytani Intézetbe Boda '

Jen és Szabó Imre, mint demonstrátorok. Szabó Imre 1951-ben gyakornok,
majd tanársegéd s az év végén aspiráns lett. Mint ilyen tartozott az slénytani

j

Tanszékhez 1955. március 1-ig. Ezen évek alatt tevékeny részt vett az oktatás-
|

bán is.

Boda Jen is 1951-ben neveztetett ki gyakornokká, majd 1951. október 1-én

tanársegéddé. Késbb az slénytani Intézetben éveken át csak fél állásban

mködött: f állása a Magyar Állami Földtani Intézet múzeumi osztályán volt,
1

ahol munkaköre az anyagismeretben biztos és gazdag gyarapodást tett számára
lehetvé. 1965-ben adjunktusként teljes állásban tért vissza az slénytani
Tanszékre, ahol 1974-ben kandidátusi minsítésének megszerzése után docen- !

si kinevezést nyert. 1981. december 31-én vonult nyugdíjba. Tanszéki munkás- 1

ságát a hallgatókkal való odaadó foglalkozás jellemezte. A klasszikus nyelvek
alapismereteinek átadásával az slénytani nevek és mszavak értelem szerinti

megértését segítette el. Kitn mszaki érzékével az slénytani preparativ

munkában számos új és hasznos ötletet valósított meg és adott tovább. Párat-
lanul hasznos és önfeláldozó munkát végzett a tanszéki gyjtemény pontos,

fiókok szerinti katalógusának elkészítésével.

Geológusi oklevelének megszerzése után, további tanulmányai folyamán fél-

állású tanársegédként mködött az slénytani Intézetben az 1956— 61. évek-
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ben ifj. Dudich Endre. Sokoldalú és kimagasló logikával rendezett ismeretei-

vel kitn eredményeket ért el az oktatás vonalán is.

1964-ben gyakornokként került az slénytani Tanszékre Monostori Miklós,

aki a következ évben mb. tanársegédként és az 1966— 67. tanévtl kezdden
tanársegédként mködött. 1972-ben léptették el adjunktussá és 1980-ban
szerezte meg kandidátusi minsítését. Oktatói területe széles.

Galácz András 1977. január 1-én lett adjunktus az slénytani Tanszéken,
ahol 1968-tól már szerzdéses kutatóként dolgozott. Azóta az oktatói együttes

munkájában alapos részt vállal.

Rövidebb ideig, egy vagy két évig demonstrátöri, ösztöndíjas gyakornoki
vagy gyakornoki minségben vett részt az slénytani Tanszék oktató és kutató
munkájában: Scheffer Anna (Oravecz Jánosné), Bárdi Tamás, Regéci
Edit (Varga Imréné), Gerber Pál stb.

A Tanszék fejldése a személyzeti létszám növekedésével is együtt járt. 1961-ben
geológus-technikusi állást szerveztek a tanszékhez, amelyet elször Kosáry Zsuzsanna
töltött be, 1964-tl pedig Gálik Jánosné Tóth Krisztina.

Az adminisztráció intézi közül Major Emiuné nevét nemcsak másfél évtizednél
hosszabb szolgálati ideje alapján kell kiemelnünk, hanem a Tanszék iránti ragaszkodása és
odaadó munkássága miatt is. Szolnoki Jánosné az slénytani Tanszéken ugyancsak
10 évet meghaladó buzgó tevékenység után 1981 végén vonult nyugdíjba. 1972 óta
adminisztratív ügyintézi, majd pedig eladói besorolással Monostori Miklósné vezeti
igen lelkiismeretesen a Tanszék adminisztrációs ügyeit.
A hivatalsegédek és takarítónk sorából hosszabb szolgálati idejük és a Tanszékhez

való ragaszkodásuk miatt kell megemlítenünk Demény József, Havér Sándorné
(elhunyt 1981-ben), özv. Bollok Istvánné (késbb Erdei Sándorné) (elhunyt ugyan-
csak 1981-ben) és Fodor Sándorné nevét.

Az 1947-ben újra betöltött tanszék oktatói munkássága merben különbö-
zött az eldökétl, amikor a tanár óhaja, kutatási területe és érdekldési köre
szabta meg a hirdetett eladás témáját. 1947-tl már elssorban az akkor ki-

alakuló geológus-képzés igényeit volt hivatott a tanszék kielégíteni és igen kis

mértékben abiológus-oktatásban részt vállalni. Az eladások sorát az akkor még
létezett magántanári eladások és a meghívott eladók tárgyai tették változa-
tossá. Az slénytan oktatása, a már LRENTHEY-tl is hangoztatott felfogás

szerint, biológiai alapokra is kellett, hogy épüljön. Az slénytan alapozására
az els évben ugyan még nem volt biológiai eladás, de a biológusok is meghir-
dették az slénytani Intézet eladásait és gyakorlatait: az sállattan heti 5

órás eladását és a Kezdk és Haladók 4— 4 órás gyakorlatát a geológus hall-

gatókkal együtt, valamint az slénytani proszemináriumot.

Azonban már 1947—48-ban Boross Ádám mint mb. eladó és Mödlinger Gusztáv
c. ny. rk. tanár Növénytani, ill. Állattani alapismeretek címen tart a geológushallgatók-
nak 2 órás eladást, elssorban természetesen az slénytan igényeire való tekintettel.
Az sállattani eladásokat, kezd és haladó gyakorlatokat változatlanul hirdetik az
állattani eladások között. Andreánszky Gábor ny. r. tanár 2 órás snövénytan c.

eladást s ehhez 2 órás gyakorlatot tart. 1953-ban jelenik meg snövénytan cím tan-
könyve.

Telegdi-Roth Károly a II. éves geológus-hallgatóknak 2 órás Bevezetés az slény-
tanba, a III. és IV. éves hallgatóknak pedig sállattan címen 3 órás eladást s ehhez 4
órás gyakorlatot hirdet, míg a Haladottabbak foglalkozása 8 órával szerepel.

Gaál István magántanár A földtörténeti családfák tanulságai, Bogsch László ma-
gántanár A magyarországi miocén, Kretzoi Miklós mb. eladó pedig A szerves élet
fejldése és származása címen hirdet 1 órás eladást.
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Az 1949. évtl kezdve jelents változások történtek az egyetem szervezeté-

ben. A Hittudományi Kar 1950-ben kivált az egyetem kötelékébl és egyházi
vezetés alá került. Szintúgy kivált 1951-ben az Orvostudományi Kar is, amely
Budapesti (ma: Semmelweis) Orvostudományi Egyetemként az Egészségügyi
Minisztérium fhatósági körébe került. A megmaradt két kar közül a Bölcsé-

szettudományi Kar kettévált: Bölcsészettudományi és Természettudományi
Karra. Az slénytani Intézet az utóbbihoz tartozott. Késbb, 1953-tól 1957

elejéig mindkét kar ismét kétfelé vált. A Természettudományi Karon Mate-
matikai-Fizikai-Kémiai, valamint Élet- és Földtudományi Kart alakítottak ki.

Az slénytani Intézet ekkor az Élet- és Földtudományi Kar kötelékébe tarto-

zott. Az 1950. évi 35. törvényerej rendelet értelmében az egyetem neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Ezekkel a változásokkal a tantervek fokozatos, állandó változtatása is

együtt járt. Az újonnan kialakított szakképzések természetszeren hozták

magukkal a változtatások szükségét. Ez részben a tantervek állandó javítását

célozta, részben a tudománynak a háború után megindult rendkívül gyorsüte-m fejldésének következménye volt.

A növénytani alapismereteket több éven át Maróti Mihály, az állattaniakat

Boda Jen, majd ifj. Dudich Endre s ismét Boda Jen, az snövénytant a

biológusoknak Kovács Éva, a geológusoknak Géczy Barnabás adta el. Géczy
Barnabás snövénytan c. tankönyve 1972-ben jelent meg. 1979 óta e tárgy

eladója Monostori Miklós.

Az sállattan c. eladás II. éves geológus-hallgatóknak az 1954—55. tanév

mindkét félévében heti 5 óra, a gyakorlat az I. félévben 3, a II. félévben 4 óra.

Ugyanezen évben Telegdi-Roth Károly a IV. éves biológus hallgatóknak az

I. félévben 2 órás slénytan-t hirdetett. A Rétegtani slénytan ebben az évben

a II. éves geológusoknak az I. félévben, a III. éveseknek pedig a II. félévben

került eladásra 2 órában. Gyakorlat ehhez csak a III. éveseknek volt a II. fél-

évben 3 órával.

Magyarország smaradványai címen Bogsch László docens a IV. éves

geológusoknak tart két féléves eladást 2 órában. Ugyancsak a IV. éves geoló-

gusoknak tartott szakmai gyakorlatot az I. félévben 6, a II.-bán 10 órában.

Az 1958— 59. tanévben az eladások rendje a következképpen módosult:

Bogsch László a II. éves geológus-hallgatóknak sállattan címen az I. félév-

ben 4, a II.-bán 5 órás eladást tartott. Ehhez a gyakorlat (Géczy Barnabás

vezette) az I. félévben 3, a II.-bán 4 óra volt. Rétegtani slénytan a III. évesek-

nek csak az I. félévben volt 3 órában. Ugyanakkor a 3 órás gyakorlatot Boda
Jen vezette. Az I. félévben Bogsch László Magyarország smaradványai, a II.

félévben Magyarország harmadidszaki smaradványai címen tartott a

III— IV. éves geológusoknak 2 órás speciális kollégiumot.

A II. éves biológia tanárszakos hallgatóknak az I. félévre elírt slénytan c.

2 órás eladását Géczy Barnabás tartotta. Ugyancsak adta e a II. éves

geológusoknak az I. félévben 2 órában az snövénytan c. kollégiumot. Szakmai

gyakorlatot tartott a IV-V. éveseknek az I. félévben 6, a IV. éveseknek a II.

félévben 10 órában. Korallok és ammoniták paleobiológiája címen a III— IV.

éves geológus-hallgatóknak az I. félévben 2 órás speciális kollégiumot tartott.

Az Állattani alapismeretek-et az I. éveseknek ifj. Dudich Endre tartotta az

I. félévben 2 órában.
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Az 1966—67. tanév tanrendje a következ volt. Bogsch László a II. éves geológus-
hallgatóknak sállattan-t adott el 3 órában mindkét félévben. Az ehhez tartozó gya-
korlat, amelyet Géczy Barnabás és Monostori Miklós vezetett, 4 órás volt. A III. évesek
az I. félévben ugyanettl a tanártól 3 órában Általános slénytan-t hallgattak, amelyhez
két féléves 2 órás gyakorlat kapcsolódott Boda Jen és Szabó Józsefné vezetésével.
Speciális kollégiumot a III—V. évesek számára az I. félévben Magyarország harmadid-
szaki smaradványai címen tartott 2 órában. A IV—V. évesek részére pedig mindkét
félévben 10 órás szakmai gyakorlatot hirdetett.

Géczy Barnabás a II. éveseknek az I. félévben snövénytant adott el 3 órában és

Korallok és Cephalopodák paleobiológiája címen mindkét félévben 2 órás speciális kol-

légiumot hirdetett a III—V. évesek számára.,
Boda Jen az I. éveseknek az I. félévben Állattani alapismeretek címen 2 órás el-

adást tartott és a IV—V. éveseknek mindkét félévben 2 órában slénytani vizsgálatok
üledékes kzetek vékonvcsiszolataiban címen speciális kollégiumot.

Megbízott eladóként 2 órás speciális kollégiumot tartott Majzon László c. egyetemi
tanár (Mikropaleontológia, I—II. félév), Jánossy Dénes (Magyarországi pleisztocén em-
ls faunák, II. félév), Kecskeméti Tibor (Bevezetés a nagy Foraminiferák tanulmányozá-
sába, II. félév) és Nagy Eszter (Bevezetés a palynológiába, I. félév).

Újabb módosított tanterv példájaként ismertetem az 1972— 73. tanév tan-

tervét, ill. az slénytani Tanszék keretében tartott eladásokat.

Az I. éves geológus-hallgatók számára a Tanszék nem tartott eladást (a Növénytani
és az Állattani alapismeretek kimaradtak az oktatásból). A II. évesek számára Bogsch
László (akinek ez volt az utolsó teljes tanéve tanszékvezetként) mindkét félévben s-
állattan címen tartott mindössze két órás eladást. Ehhez mindkét félévben 4 órás gyakor-
lat társult.

A III. évben csak az I. félévben volt 2 órás Általános slénytan (Bogsch László)

eladás és 3 órás gyakorlat. Az snövénytan (Géczy Barnabás) ugyancsak az I. félévben
került eladásra 2 órában.

Nagyon változatos ezzel szemben a speciális kollégiumok sorozata. Géczy Barnabás
az I—II. félévben adott el Koraitok és Cephalopodák paleobiológiája címen 2 órában.
Majzon László az I. félévben Mikropaleontológia címen III. éveseknek 2 órás eladást
és a II. félévben Mikropaleontológiai gyakorlatot tartott, Hajós Márta mindkét félévben
Bevezetés a kovás egysejtek slénytani vizsgálatába címen két órás eladást tartott.

Önálló slénytani foglalkozás szakdolgozóknak heti 16 órás gyakorlat szerepel az I.

félévben. Ezt Boda Jen és Monostori Milós vezette.

Boda Jen további speciális kollégiuma az I. félévben: Föld- és slénytani szakszavak
értelmezése 2 órában, I —V. éves geológus-hallgatóknak; smaradványvizsgálatok üle-

dékes kzetek vékonvcsiszolataiban, V. éveseknek 2 óra; a II. félévben: slénytani alap-

fogalmak IV. éves földrajz-szakos hallgatóknak 2 óra; A szarmata és pannoniai képzd-
mények behatóbb vizsgálata az smaradvány-anyag alapján (különös tekintettel a hazai
szénhidrogénkutatásokra), V. éves geológusoknak, 2 óra; Bevezetés az sállattanba, 2

órás eladás I. éveseknek.
Monostori Miklós a III—-V. éves geológus-hallgatóknak tartotta mindkét félévben

2—2 órában Paleoökológiai vizsgálati módszerek és Bevezetés az Ostracodák vizsgála-

tába c. eladásait.
A II. félévben heti 30 órás foglalkozást tartott az V. éves szakdolgozókkal Bogsch

László, Géczy Barnabás, Boda Jen és Monostori Miklós.

A legutóbbi, a 70-es évek második felében bevezetett közös alapú földtudo-

mányi képzés tantervi reformjának eladásai az slénytani Tanszék eladásai-
nak sorában az 1980— 81. tanévben a következképpen alakultak:

Az I. éveseknek a II. félévben Géczy Barnabás tart 2 óra eladást 1 órás

gyakorlattal slénytan címen.

A II. évben még mindig a közös földtudományi alapképzés folyik. Itt slény-
tani szempontból Kovács Ervin 2 órás Növénytan és Sass Miklós 2 órás Állat-

tan cím (egyik az I., másik a II. félévben), valamint az slénytani Tanszéken
Galácz András 2 órás II. félévbeni Óceánológia eladása említend.
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A III. évben, amikor a szakosodás végbemegy, a geológus szak hallgatóinak
Géczy Barnabás mindkét félévben ösállattan eladást tart 2 órában, amelyhez
4 órás gyakorlat járul.

A IV. évben, az I. félévben van Monostori Miklós 2 órás snövénytan el-
adása, a II. félévben Géczy Barnabás Biosztratigráfia, paleoökológia c. 3 órás

eladása 2 órás gyakorlattal.

Az V. éveseknek az I. félévben Boda Jen és Monostori Miklós tart 2 órás

Mikropaleontológia, a II. félévben Géczy Barnabás 2 órás Evolúció cím
eladást.

Nagyon változatos a speciális kollégiumok sorozata: Bognár László és Galácz And-
rás: Földtani fényképezés, 2 óra, I. félév; Dudich Endre mb. eladó: Faciológia (kifej-

ldéstan) 2 óra, mindkét félév; Boda Jen: smaradványvizsgálatok üledékes kzetek
vékonycsiszolataiban, 2 óra, I. félév; Géczy Barnabás

—

Boda Jen

—

Monostori Mik-
lós

—

Galácz András: Önálló slénytani foglalkozás az I. félévben 16, a II. -bán 30 órá-
ban a Tanszéken szakdolgozóknak. Galácz András mindkét félévben angol nyelven,
Monostori Miklós pedig az I. félévben orosz nyelven Az slénytan és biosztratigráfia
alapfogalmai címen ad el. További eladások: Monostori Miklós: Ostracoda vizsgálatok,
2 óra, I. félév, Bevezetés az Ostracodák vizsgálatába, 2 óra, II. félév, A legfontosabb
smaradványcsoportok paleoökológiai vizsgálata, 2 óra, I. félév, A leggyakoribb sma-
radványcsoportok paleoökológiai vizsgálata, 2 óra, II. félév; Monostori Miklós

—

Boda
Jen

—

Gat.ácz András

—

Géczy Barnabás: slénytani munkamódszerek, 2 óra, I. félév;

Boda Jen: A szarmata és a pannóniai képzdmények behatóbb vizsgálata az smarad-
vány-anyag alapján (különös tekintettel a hazai szénhidrogénkutatásokra), 2 óra, II.

félév; a TV7 , éves földrajz-szakosoknak: sállattani alapfogalmak (különös tekintettel
az egyes földtörténeti korok jellemz maradványaira, illetve smaradványegyütteseire),
2 óra, II. félév; Boda Jen: Föld- és slénytani szakszavak értelmezése, 2 óra, II. félév.

Ronda József c. docens: Hazai mezozóos karbonátos kzetek fáciesvizsgálatai, 2 óra,

II. félév; Jánossy Dénes c. egy. tanár: Pleisztocén gerinces faunák vizsgálata, 2 óra,

II. félév; Kecskeméti Tibor mb. eladó: Nummulit es-vizsgálatok, 2 óra, II. félév.

Ez a változatos sorozat igazolja, hoay a mai oktatás igyekszik a kor követel-

ményeihez igazodva sokoldalúan és magas színvonalon megfelelni.

Az slénytani Tanszék száz esztendn át folytatott oktató-munkájáról —
úgy érzem — többé-kevésbé tiszta képet adhattunk.

A nevel-munka eredményessége sok tényez függvénye és megítélése nagyon
sok szempontból történhetik. Úgy érzem, az slénytani Tanszék minden okta-

tója ma is szívvel-lélekkel igyekszik a nevel-munka feladatainak minél töké-

letesebb teljesítésére.

Még több és összetettebb tényez és lehetség szabja meg a tudományos
munkát. Egyik legalapvetbb feltétel a szakma szeretete. Az slénytani Tan-
szék oktatóinál ez eleve nyilvánvaló adottság. A lehetségek között nem utolsó

sorban szerepel a serkent és buzdító erk között a tanszék oktatóinak egymás
iránti megértése, megbecsülése, kölcsönös segíteni akarása. Enélkül — ha min-

den más föltétel adott is — elképzelhetetlen az elmélyedt, áldozatot is vállaló,

tudományos igazságra és igazságérzésre törekv igyekezet.

Mint ahogyan egész emberi életünk is csak a kölcsönös megbecsüléssel, alkal-

mazkodással és megértéssel lesz valóban emberivé s így a jöv számára is

hasznossá.
% sjc

Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik személyes közlésükkel segí-

tettek, különösen pedig az Egyetemi Levéltár munkatársainak, dr. Papp
JózsEFNÉnek és Nagy LAJOSNÉnak sok szíves fáradozásukért és segítségükért.
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The 100-year history of the Institute of Palaeontology

of the Budapest University

Dr. L. Bogsch

The Institute of Palaeontology vas organized in 1882, its first professor was Miksa
Hautkex. A reorganization after his death (1893) led to establishment of a Geo-Palae-
ontological Institute, which was to be headed by Antal Koch, formerly professor at the
Kolozsvár University. Within the frame of this Institute Imre Lrenthey was appointed,
in 1907, to be professor extraordinarius of palaeontology. In 1913 Antal Koch retired.

A separation of the Institute after his retirement led to an appointment in 1914 of Imre
Lrenthey to be full professor of the Institute of Palaeontology and, in 1915, of Károly
Papp professor of the Institute of Geology. Regrettably enough, professor Lrenthey
died in 1917 alreadv. In 1919, fór a few months, Elemér Vadász was professor of palae-
ontology. As a result post-World War I inflation the palaeontology department was
„reorganized” or, precisely, temporarily suspended, bút it was preserved as an independent
item in the University’s budget. With appointment in 1947 of Károly [Telegdi-Roth
the work was virtually re-started. After his death in 1955, László Bogsch had became de-

partment head, till June 30, 1973 and then he retired on December 31, 1976. Since 1973
the department has been headed by professor Barnabás Géczy.
The author has attempted to publish data concerning the personnel and give an Over-

View of the courses and lectures pút on the department ’s schedule—information reflecting

to somé extent the relevant scientific activities as well.
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A bakonyi pliensbachi brachiopoda fauna
rétegtani értékelése

Dr. Vörös Attila*

(5 ábrával)

Összefoglalás: A Bakony hegység pliensbachi rétegeibl 6043 meghatározható
brachiopoda példány került el; a faunában 33 nemzetség 98 faja szerepel. Ez a Mediter-
rán régió eddig ismert leggazdagabb pliensbachi faunája. A 28 lelhelyrl, különböz
kzettípusokból származó brachiopodák általában gazdag és azóta jól feldolgozott ammo-
nites-faunával együtt, rétegrl-rétegre kerültek begyjtésre. Ez kitn alapot teremt a
Mediterrán típusú brachiopodák pontos rétegtani elterjedésének megállapításához. Kí-
sérleti jelleggel, három brachiopoda Oppel-zóna jelölhet ki: a szinemuriból áthúzódó
Cuneirhynchia palmata zóna (= Echioceras raricostatum -I- Uptonia jamesoni ammoni-
tes-zónák); Lokutella kondai zóna (= Tragophylloceras ibex -f- Prodactylioceras davoei
ammonites-zónák); Apringia stoppanii zóna (= doméri alemelet).

Bevezetés

A liász brachiopodák a Bakony hegység leggyakoribb júra kövületei közé
tartoznak. A terület els földtani vázlatát adó Beudant (1822) a Déli Bakony
júrájában a mangángumók és ammonitesek mellett, a vörös, krinoideás mészk-
be zárt, apró, élesen bordázott ,,terebratulák”-ra is felfigyelt (II. kötet, 432. és

435. old.). A késbbi kutatók a liászon belül elssorban szinemuri brachiopodá-
kat gyjtöttek és írtak le, megkapó hasonlóságot ismerve fel a klasszikus

„hierlatzi” faunával (Paul 1862, Böckh 1874, Koch 1875, Ormós 1937).

A pliensbachi brachiopodák megismerése késbb kezddött és alacsony szinten

maradt. Böckh (1874) — faunalistában felsorolva — említi a ,,Terebratula

aspasia” és a ,,T. adnethica” fajokat. Ezután, egy évszázadon át alig történt

elrelépés: Vadász (1909) a ,,Rliynchonella piccininii” fajt, Noszky (1972)

(a veszprémi 200 000-es térképlap 1969-ben lezárt „Magyarázóijában) pedig
a ,,Terebratilla punctata” és a ,,Waldheimia ? rotzoana” fajokat említette fau-

nalistában, illetve szöveg között. 1969-ig tehát, a Bakony területérl mindössze

5 pliensbachi brachiopoda faj volt ismert. Ez a meglep tény még hangsúlyo-
sabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanakkor, a fent említett „Magya-
rázó” nem kevesebb, mint 80 szinemuri brachiopoda taxont sorol fel. A szembe-
tn aránytalanság oka feltártsági és fácies-különbségekben kereshet. A szi-

nemuri emeletben gyakori „hierlatzi” fácies számos, klasszikus lelhelyen jól

gyjtehet (Úrkút: Csárdahegy, Szentgál: Tzköveshegv, Fenyf: Kékhegy).
A pliensbachiban a „hierlatzi” fácies ritkább, a feltárások eldugottabbak, az
egyéb fáciesekben pedig a faunatartalom túl alacsony ahhoz, hogy a gyjtket
a gyors siker reményével kecsegtesse.

• Budapest , Múzeum körút 14—16; Természettudományi Múzeum. Föld-és slénytani Tár, 1088
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Ezért, ebbl a szempontból is korszakalkotó volt az a hatalmas feltáró és

gyjt munka, melyet a Földtani Intézet kollektívája de. Konda József irá-

nyításával, az elmúlt két évtizedben a Bakony hegységben végzett.

Az alsó- és középsjúra rétegekbl elkerült hatalmas smaradványanyag,
tudományos feldolgozásra az ELTE slénytani Tanszékére került; itt nyílott

mód számomra, hogy 1968-ban a pliensbachi brachiopoda fauna vizsgálatát

megkezdjem. A lehetségért és a támogatásért dr. Konda Józsefnek és de.

Géczy Barnabásnak tartozom köszönettel.

Egy kisebb, elzetes jelleg dolgozatban már ismertettem a fauna egy részét

(Vörös 1970). Az akkori meghatározások jelents hányadát pontosítottam,

illetve revideáltam, az idközben végzett bels morfológiai vizsgálatok, illetve

a külföldi összehasonlító anyag és a holotypusok vizsgálata alapján. A brachio-

poda fauna részletes slénytani leírását monográfia formájában szeretném
publikálni; a jelen dolgozat célja csupán általános ismertetés és a meghatározott
fajok rétegtani jelentségének bemutatása.

Fauna

A Bakony hegység pliensbachi rétegeibl rendelkezésemre álló anyagból a

következ brachiopoda fajok kerültek el:

Pisirhynchia pisoides (ZITTEL, 1869)
Pisirhynchia retroplicata (ZITTEL, 1869)
Pisirhynchia inoersa (OPPEL, 1861)
*Kericserella inversaeformis (SCHLOSSER, 1900)
Septocrurella t uhligi (Haas, 1884)
SeptocrureUa ? n. sp., aff. uhligi (Haas, 1884) A
Septocrurella ? n. sp., aff. uhligi (HAAS, 1884) B
SeptocrureUa ? n. sp., aff. uhligi (Haas, 1884) C
Calcirhynchia t plicalissima (QüENSTEDT, 1852)

Calcirhynchia f cf. fascicostata (ÜHLIG, 1880)
Cirpa ? subcostellata (GEMMELLARO, 1878)
Pritmorhynchia polyptycha (OPPEL, 1861)
Prionorhyncnia pseudopolyptycha (BÖCKH, 1874)
Prionorhynchia n. sp., aff. greppini (OPPEL, 1861)
Prionorhynchia ? flabellum (CfKMMKI.I.ARO, 1874)
*Lokutella palmaeformis (HAAS, 1912)
Lokutella liasina (PRINdPI, 1910)
Lokutella n. sp., aff. palmaeformis (HAAS, 1912)
Pseudoyibbirhynchia ? cf. verni (PARONA, 1883)
Stolmorhynchia 1 reynesi (Ghmmki.LARO, 1874)
Stolmorhynchia ? gemmellaroi (PARONA, 1880)
Stolmorhynchia ? bulija (PARONA, 1893)
Stolmorhynchia t n. sp., aff. bulija (Parona, 1893)

Apringia paolii (Canavari, 1880)
Apringia picáninii (ZIPEEL, 1869)
Apringia mariottii (ZITTEL, 1869)

Apringia aptyga (CANAVARI, 1880)

Apringia deltoidén (CANAVARI, 1880)

Apringia frawlatrix (BSE, 1898)
Apringia 1 sloppanii (Parona, 1880)

Apringia t altesinuatu (BSE, Í898)
Apringia ? atlaeformis (BSE, 1898)
Apringia ? cf. suetii (HAAS, 1884)
Homoeorhynchia acuta (Sowerby, 1816)

Homoeorhynchia lubrica (ÜHLIG, 1880)
Homoeorhynchia ptinoides (Dl STEFANO, 1891)

Gibbirhynchia cf. curviceps (QüENSTEDT, 1858)

Gibbirhynchia ? orsinii (GemmelLARO, 1874)

Gibbirhinchia ? sordellii (Parona, 1880)

Gibbirhynchia ? n. sp., aff. urkutica (BÖCKH, 1874)

Cuneirhynchia ? palrnala (OPPEL, 1861)

Piarorhynehia f caroli (GEMMELLARO, 1878)

Példányszám
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Amphiclinodonta liasina (Bittner, 1880)
Koninckodonta cf. waehneri (Bittner, 1888)
Koninckodonia fuggeri ( Biitner, 1893)
Koninckodonta n. sp. a£f. fuggeri BlTTNER, 1893
Koninckodonta t n. sp., aff. alfurica (WANNER, 1907)
Koninckodonta sp. indet.

Spiriferina alpina (OPPEL, 1861)
Spiriferina cf. breviroslris (OPPEL, 1861)
Spiriferina cf. obtusa (Oppel, 1861)
Spiriferina sicula (Gemmellaro, 1874)
Spiriferina darwini (GEMMELLARO, 1878)
Spiriferina gryphoidea (UHLiG, 1880)
Spiriferina menegbiniana (OANAVARI, 1880)
Spiriferina apenninica (Canavari, 1880)
Spiriferina cf. handeli (Dl Stefano, 1887)
Spiriferina cf. globosa (BSE, 1898)
Spiriferina sp. indet.

Pseudokingena t sp. indet.

Orthotoma apenninica (Canavari, 1883)
Qrthotoma n. sp., aff. apenninica (Canavari, 1883)
Lobothyris punctala (SOWERBY, 1812) s. 1.

Lobothyris cf. andleri (Oppel, 1861)
Rhapidothyris t cf. ovimontana (BSE, 1898)
Rhapidothyris f n. sp., aff. beyrichi (OPPEL, 1861)
Vialiilhyris gozzanensis (PARONA, 1880)
ViaUiihyris 1 delorenzoi (BSE, 1900)
Linguithyris aspasia (ZHTEL, 1869)
Linguithyris ? cf. linguata (BÖCKH, 1874)
Lingu ithyris ? comicolana (CANAVARI, 1881)
•Securithyris adnethensts (SüESS, 1855)
Securithyris tilosa (CANAVARI, 1880)
Securithyris paronai (Canavari, 1880)
*Papodina bütneri (Geyer, 1889)
Hesperithyris rienerii (CATULLO, 1827)
Hesperithyris cf. pacheia (UHLIG, 1880)
Hesperithyris ? cf. costata (Dubar, 1942)
Hesperithyris ? n. sp., aff. rienerii (CATULLO, 1827)
•Lychnothyris rotzoana (SCHAUROTH, 1865)
Phymalothyris cerasulum (ZITTEL, 1869)
Zeilleria mutabilis (OPPEL, 1861)
ZeiUeria cf. waehneri (GEMMELLARO, 1878)
Zeilleria livingstonei (GEMMELLARO, 1878)
Zeilleria alpina (GEYER, 1889)
Zeilleria oenana (BSE, 1898) ?

ZeiUeria bicolor (BSE, 1898) ?

Zeilleria aquilina (FRANCESCHI, 1921) ?

Antiptychina ? rothpletzi (Dl Stefano, 1891)
Antiptychina ? cf. bellunensis (Dal PIAZ, 1907)
Antiptychina ? n. sp., aff. gastaldii (PARONA, 1880)
Aulacothyris f amygdaloides (CANAVARI, 1880)
Aulacothyris ? cf. fuggeri (BSE, 1898)
Aulacothyris ? ballinensis (HAAS, 1912)
*Bakonyithyris apenninica (Zittel, 1869)
Bakonyithyris avicula (UHLIG, 1880)
Bakonyithyris pedemontana (PARONA, 1893)
Bakonyithyris meneghinii (PARONA, 1880)
Bakonyithyris ovimontana (BSE, 1898)
Bakonyithyris n. sp., aff. ovimontana (BSE, 1898)
*Securina hierlatzica (OPPEL, 1861)
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(A csillaggal jelölt új genuszok leírása az Ann.Hist.-nat. Hus.nat. Hung. 1975. (1983) kötetben található.)

A fauna összpéldányszáma 6043 (1981. augusztus l.);ezen felül, a generikusan
meghatározhatatlan töredékek száma meghaladja az ezret. A felsorolt 101

taxon között 33 nemzetség 98 faja szerepel. A nemzetségek közül 7, a fajok

közül 14 új. 98 fajával, a bakonyi brachiopoda fauna a Mediterrán régió leg-

gazdagabb pliensbachi faunája. Ez, nyilvánvalóan, a világviszonylatban is

páratlanul részletes és pontos, nagy volumen gyjt munkának köszönhet.
A fauna paleobiogeográfiai értékelésével (Vöbös 1977, 1980), valamint egyes

paleoökológiai kérdéseinek vizsgálatával (Vörös 1973, 1974) korábbi dolgoza-

taimban foglalkoztam.
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Lelhelyek

A vizsgálat alapját képez 28 bakonyi pliensbachi brachiopoda lelhely
földrajzi helyzetét az 1. ábra mutatja. (A térképen néhány, kisebb jelentség,
egymáshoz közel es lelhely összevontan szerepel.) A lelhelyek túlnyomó
többségén a szelvényszer gyjtést a MÁFI kollektívája (elssorban Kocsis
Lajos) végezte; üledékföldtani leírásuk Konda (1970) munkájában található
meg. A szelvények pontos biosztratigráfiai tagolását — az ammonites fauna
alapján — de. Géczy Barnabás végezte el és publikálta (Géczy 1970, 1971,
1972, 1974, 1975). A 2. ábra azoknak a brachiopoda lelhelyeknek a vázlatos
litológiai szelvényét mutatja be, ahol ez a tagolás ammonites-zóna pontossággal
véghezvihet volt.

A szelvények némelyike gyakorlatilag az egész pliensbachi emeletet átfogja
a bellük gyjtött brachipodák példányszáma azonban viszonylag kicsi:,

Lókút: 52, Bocskorhegy: 61, Bakonycsernye: 7. A két nagyobb példányszámú
brachiopoda faunát szolgáltató lelhely (Eplény: 680 pld. — Szabó Imre gyj-
tése; Fenyveskút: 532 pld. — MÁFI és saját gyjtés) hátránya, hogy csupán

1 . ábra. A Bakony hegység pliensbachi brachiopoda lelhelyei, a hozzávetleges példányszám -adatok feltüntetésével
Jelmagyarázat: 1. Városld, Kopasz-hegy (Határárki szelvény), 2. Szentgál, Gombás-puszta (Fg-I., Fg-Il

.

és Fg-IV. szelvények), 3. Szentgál, Tzköves-hegy (T-I. szelvény) 4. Szentgál, Tzköves-hegy (T-II. szelvény), 5.

Szentgál, Tzköves-hegy (T-III. szelvény), 6. Hárskút, Kisnyerges-árok (szelvény), 7. Hárskút, Közöskúti-árok
(szelvény) 8. Lókút, Fenyves kút (VIII. szelvény és gyjtési pontok), 9. Lókút, Kericser (VI. szelvény), 10. Lókút,
Papod-alja (81. és 82. gyjtési pontok), 11. Lókút, Papod-alja (84. és 86. gyjtési pontok), 12. Mohosk (85. gyjtési
pont), 13. Középhát (XI. szelvény), 14. Büdöskút-major (X. szelvény), 15. Lókúti-domb (IV. szelvény), 16. Kávás-
hegy („A” szelvény és gyjtési pontok), 17. Kávás-hegy (I. szelvény), 18. Eplény, Mangán-bánya (gyjtési pont),

19. Bakonybél, Som-hegy (gyjtési pont), 20. Bakonybél, Kris-hegy (gyjtési pont), 21. Borzavár, Páskom (gyj-
tési pont), 22. Zirc, Bocskor-hegy (szelvény), 23. Tés, Hamuháza (szelvény), 24. Bakonycsernye, Tzköves-árok

(szelvény)

Fig. 1. Pliensbachian brachiopod localities in the Bakony Mts. with the approximate specimen-numbers
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Bocskorhegy Lókt IV. Kavasletó
l.+A

Hamuhaza Bakonycsernye

SPINATUM

MARGARITATUS

A A A
STORES I

A A -A DAVOEI
A A

A A A
A A

A A A IBEX
A A

A A A
A A

A A A
A L.

A A A
A A

A A A
A A

A A

A A A

A A A
A A

A A A
A A

A A A
A A

A A A
A A

Közöskúti
árok

Fenyveskút Kericser Közép hát BüdÖskút Epleny

2. (tóra. A jelentsebb bakonyi pliensbachi brachiopoda lelhelyek vázlatos litológiai szelvényei, az ammonites-zónák
feltüntetésével. Jelmagyarázat: 1. Dachsteini típusú mészk (kardosréti mészk), 2. Hierlatz-típusú mészk
(brachiopodás, ammoniteszes, krinoideás biopátit), 3. Tömött, vörös, vas-mangán bevonatos váztöredékeket tartal-

mazó biomikrit, 4. Vörös, rózsaszín, vagy szürke, krinoideás, szivacsts, tzköves mészk), 5. Ammonitico rosso
típusú, vörös, gumós, ammoniteses mészk, 6. Toarci képzdmények; hullámos vonal = jelents üledékhézag

Fig. 2. Lithological columns of the most significant Pliensbachian brachiopod localities of the Bakony Mts. correlated

by the ammonite-zones. L e g e n d: 1. Dachsteinkalk type limestone (Kardosrét Limestone), 2. Hierlatzkalk type
limestone (hrachiopodal, ammonitic, crinoidal biosparite), 3. Massive, red biomicrite with ferromanganese-stained
shell debris, 4. Red, pink or grey, crinoidal cherty limestone and sponge spiculite, 5. Ammonitico rosso type, red,

nodular, ammonitic limestone, 6. Toarcian

a Margaritatus Zónát képviselik. A rétegtani intervallum, a brachiopoda
mennyiség és minség szempontjából is kiemelked jelentség a Kericser VI.
szelvény. Az innen (Kocsis Lajos által) gyjtött 3953 példány az egész bakonyi
anyagnak csaknem 2

/3
részét teszi ki, az elforduló 77 faj pedig bízvást a világ

leggazdagabb pliensbachi brachiopoda lelhelyévé avathatná Kericsert.

A pliensbachi emeletben elforduló változatos kzetféleségek négy f típusba
sorolhatók (2. ábra):
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1. Hierlatz-típusú mészk. Általában fehér mészk, melyet fleg brackiopoda
és ammonites (helyenként echinodermata), alárendelten pedig molluszka vázak
és vázrészek alkotnak, nagytömeg pátos kalcitos cementtel. Gyakoriak a vö-
rös, vagy más szín mikrites üregkitöltések, geopetális szerkezetek formájában,
helyenként, lencsésen, a mikrites mátrix uralkodóvá válhat. Lerakodási hely:
sekély helyzet tengeralatti magaslatok (,,seamount”) teteje, hasadékai,
oldala, vagy lába (ahol a mélybe sodródó vázanyag-tömeg lokálisan háttérbe
szorítja a mésziszap lerakódást) (Galácz—Vörös 1972).

2. Tömött, vörös, vas-mangán bevonatos váztöredékeket tartalmazó bio-

mikrit. Általában pados, a réteghatárokon néha keményfelszínnel. A rétegsor-

ban esetenként több emeletnyi hézagok is vannak. Lerakodási hely: mélyebb
helyzet tengeralatti magaslat teteje, esetleg hasadékai.

3. Vörös, rózsaszín, vagy szürke krinoideás, szivacsts, tzköves mészk. .

Szivacsts biomikrit, krinoideás biopátit illetve tzkrétegek váltakozásából
álló allodapikus összlet; folyamatos, viszonylag nagy vastagságú rétegsorokat

alkot. Lerakodási hely: tengeralatti magaslatok közötti medence.
4. Ammonitico rosso típusú, vörös, gumós, ammoniteszes mészk. A gumós-

ság mértéke az agyagtartalommal együtt, ersen ingadozik. Folyamatos réteg-
j

sorokban, általában az elz kzettípussal összefogazódva fordul el. Lerako-
dási hely: pelágikus medence tengeralatti magaslatoktól távol es része.

A bakonyi pliensbachi brachiopodák tehát eltér vízmélység és aljzattípusú,

változatos környezeti viszonyokat tükröz üledékekbl kerültek el. Ez a tény
a fajok rétegtani elterjedésének megállapítását biztosabb alapokra helyezi.

(Azaz: több esetben meggyzdhetünk arról, hogy valóban rétegtani, nem pedig
ökológiai elterjedésrl van szó.)

Rétegtan

A bakonyi pliensbachi brachiopoda fauna szerencsés adottsága, hogy csak-

nem az összes lelhelyen gazdag ammonites faunával együtt került begyjtésre.
Az a körülmény pedig, hogy Géczy B. az ammonites faunát egyedülálló részle-

tességgel feldolgozta, kezünkbe adja a lehetséget, hogy a Mediterrán brachio-

poda fajok jelents részének rétegtani elterjedését minden korábbinál pontosab-
ban megállapíthassuk.

A Mediterrán régióra kidolgozott és Géczy (1970) által a bakonyi pliensbachi-

ra is alkalmazott kronosztratigráfiai beosztás a következ:

Emelet Alemelet Zóna

Doméri
Pleurocems spinatum
AmaUheus margarUaXus

Pliensbachi AmaUheus stokesi

Carisi

Prodactylioceras davoei
Tragophylloceras ibex

Uptonia jamesoni

A Bakony hegység pliensbachi rétegeibl eddig elkerült brachiopoda fajok

rétegtani elterjedését a 3., 4. és 5. ábrák mutatják. Az ábrákon a pliensbachi

emeletbeli elterjedés mellett, a szinemuri és a toarci elfordulás is fel van
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EMELET

20NA

Rhynchonellida

PLIENSBACHI

Carixi Dömén

o
cr
<
o

Pisirhynchia pisoides

ti retroplicata

ii inversa

Kericerella ir.versaeformis

Seplocruretla? uhligí

ii n.sp.off.uhlig'i A

i« »- E

ii ii C

Calcirhynchla ? plicalissimc

ii cf. fascicostata

Cirpc ? subcosteüata

Prionorhynchia polyptycha

n psejdopolyplycha

ii n.sp.afí. greppmi

ii ? flabellum

Lokutella palmaeformis

l- 1 asinc

ii n.sp , aff. palmaeformis

Pseudogibbirhynchia ? c.f. verril

Stolmorhynchia ? reynesi

it gemmeUaroi

n bulga

ii
n.sp.,aff. bulca

Apringia paolii

Ii
piccinini:

II marioUii

Ii aptyga

ii deltoideG

ii fraudatríx

Apringia ? stoppanii

ii altesinuatc

ti
atlaeformis

ii
cf. suetii

Homoe orhynch'ia acuta

ii
lubrica

i,
ptinoides

Gibbirhynchia cf. curviceps

G ibbirhynchia ? orsinií

ii sordellii

ii n.sp.,aff. urkutica

Cuneirhynchia ? palmata

Piarorhynchia ? caroil

3. ábra. A bakonyi pliensbachi brachiopoda fajok rétegtani elterjedése (RhynchoneUida rend). Szaggatott vonal:
ammonites faunával nem igazolt, vagy feltételezett elterjedés. A vonalvastagság azoknak a lelhelyeknek a számával

arányos, melyeken a faj az adott zónában elfordul

F ig. 3. Stratigraphic ranges of the Pliensbachian brachiopods in the Bakony Mts. (RhynchoneUida). Dotted line:

supposed or nt proved by ammonite fauna. The width of the lines is proportional to the number of localities where
the species occurred in that zone

tüntetve- Látható, hogy a pliensbachi fajok közül sok (17) a szinemuriból

húzódik át, a toarciban viszont kizárólag a Linguithyris aspasia faj fordul el.

A'toarci emelet egyébként, a Bakony hegységben, brachiopodák szempontjából

szinte teljesen ,,steril”-nek tnik; a fauna elszegényedése már a Spinatum
Zónában megkezddik.

4 Földtani Közlöny



358 Földtani Közlöny 112. kötet, 4. füzet

4. ábra. A bakonyi pliensbachi brachiopoda fajok rétegtani elterjedése (Spiriferida rend). Jelmagyarázat:
lásd 3. ábra

Fig. 4. Stratigraphie ranges of the Pliensbachian brachiopods in the Bakony Mts. (Spiriferida)

.

Légén d as
• in Fig. 3.

A bemutatott ábrák alapján úgy tnhet, hogy számos brachiopoda faj kitn
zónajelz, miután elterjedési vonala egyetlen ammonites-zónára korlátozódik.

Ez, sajnos, csak látszólag van így. Ezeket a fajokat ugyanis, többnyire egy,

vagy csak néhány példány képviseli, melyek általában egyetlen szelvény egyet-

len rétegébl származnak, ezért biosztratigráfiai szempontból mindaddig
használhatatlanok maradnak, amíg további lelhelyekrl el nem kerülnek.

Feltn, hogy a leggyakrabban elforduló, nagy példányszámú fajok átfutó

jellegek. A fentiekbl kitnik, hogy — mint ahogy korábban is sejthet volt —
a brachiopodák biosztratigráfiai „érzékenysége”, korjelz szerepe sokkal kisebb

mint az ammoniteseké. Mindazonáltal, kísérletet tehetünk egy brachiopoda
„para-sztratigráfia” felállítására.

A 3., 4. és 5. ábrán végigtekintve, éles elterjedési határ, vagy faunaváltás

nem ötlik a szemünkbe. Mégis, bizonyos — évtizedes tapasztalaton alapuló —
szubjektív szempontok figyelembevételével, a pliensbachin belül három brachi-

opoda-zóna jelölhet ki.

1. Cuneirhynchia ? palmata Oppel-zóna. A névadó faj mellett, elssorban

a Gibbirhynchia ? sordellii, esetleg az Aulacothyris ? amygdaloides és az Anti-

ptychina ? bellunensis fajok elfordulása jellemzi. A felsszinemuriból húzódik

át, lényegében az Echioceras raricostatum és az Uptonia jamesoni ammonites-
zónáknak felel meg.

2. Lokutella kondai Oppel-zóna. Jellemz fajai a névadó mellett Kericserella

inversaeformis, Apringia piccininii
,
A. deltoidea, Securithyris paronai. A Spiri-
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EMELET

Terebratulida

PLIENSBACHI

Carixi Doméri

o
<r
<
o

Pseudckir.^or.a ? sp.

Orthotoma apenniníca

11 n.sp.,aff. apennir.ica

Lobothyrls punctata s.t

11 cf. and téri

Rhapidothyris ? cf. ovimon'.ana

a n n.sp., aff. beyrichi

Víg'.! thyris coz2anensis

11 ? delorenzol

Ungulthyris cspasia

n ? cl linguata

n » cornicolana

Securithyris adnethensis

11 fitosa

ji paronai

Papodina bittnerí

Hesperithyris renierii

11 cipacnela

n ? cf. costata

u 9 n.sp.,aff. renlerii

Lychnothyris rolzoaná

Phyfr.atcthyns cerasulum

Zcilleria muícbilis

u cf. waehneri

11 livir.gstonei

n a?pina

11 oenana?

11 bicolor?

11 aquilina?

Antiptychina? rothplelzi

II bellunensis

i' n n.sp.,aff. gastcldii

Aulacothyris ? amygdaloides

11 cl fuggeri

li ballinensis

Bckonyilhyr-s cpenr.'nica

1 * avicula

pedemonfana

n meneghinii

11 ovimontana

ii ? n.sp., aff. ovimonícna

Securir.a hiertatzica

5. ábra. A bakonyi pliensbachi brachiopoda fajok rétegtani elterjedése (Terebratvlida rend). Jelmagyarázat:
lásd: 3. ábra

Fig. 5. Stratigraphic ranges of the Pliensbachian brachiopods in the Bakony Mts. (Terebratulida). Légén d: as
in Fig. 3.

ferinák nagy faj- és példányszámú elfordulása alapján Spiriferina virágkor-

zónának is nevezhetnénk. Idtartamában a Tragophylloceras ibex és a Prodacty-

lioceras davoei ammonites-zónáknak felel meg.
3. Apringia ? stoppanii Oppel-zóna. Jellemz fajai a névadó mellett: Stol-

morhynchia reynesi, S. bulga, Apringia fraudatrix, A. aptyga, A. ? atlaeformis,

4*
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A. ? altesinuata, A. ? suetii, Uomoeorhynchia acuta, Orthotoma apenninica.
A Koninckodonták kiugróan nagy faj- és példányszámú elfordulása alapján
Koninckodonta virágkor-zónának is nevezhetnénk. Idtartamában a doméri
alemeletnek felel meg.

Elméleti szempontból aligha indokolható, hogy a júrában régóta használt,

jól bevált és pontos ammonites zónabeosztás mellé egy kevésbé pontos brachio-

poda zonációt is felállítsunk. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a Bakony
hegységben is akadnak olyan lelhelyek, ahol a brachiopodák nagyobb pél-

dányszámban fordulnak el és könnyebben gyjthetk mint az ammonitesek.
Ilyen esetben, a földtani térképez munka els fázisában, a brachiopodák
viszonylag könnyen és gyorsan megszerezhet információt szolgáltathatnak.
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Stratigraphic evaluation of the Pliensbachian

brachiopod fauna of the Bakony
Mts. (Hungary)

A. Vörös

The Pliensbachian brachiopods of the Bakony Mts. were nt well studied, in fact they

were ahnost unknown, until the last decade. Recently, a very precise, bed-by-bed col-

lection from more than a dozen localities was carried out by the Hungárián Geological

Institute (led by J. Konda). This was complemented by smaller bút extensive collections

made by the présént author and his colleagues. The totál number of the brachiopod

specimens is 6043. The fauna consists of 33 genera with 98 species (7 genera and 14

species are new); this is the richest Pliensbachian brachiopod fauna known from the

Mediterranean province. Somé palaeoecological and palaeobiogeographical aspects of

the faima were described elsewhere (Vörös 1973, 1974, 1977, 1980). Fortunately enough,

the brachiopods were collected, in most cases, together with a rich ammonite fauna. The
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ammonites were studied very thoroughly and were evaluated biosti'atigraphically by
Géczy (1970, 1971, 1972, 1974). In this way, the stratigraphical distribution of many
Mediterranean brachiopod species became established precisely. Rangé charts of the 98
species are shown in Figs 3., 4. and 5. It can be well seen that the ranges of these brachio-
pods are generally very long as compared with the ammonites; the seemingly short ranges
are due to inadequate sampling (i.e.: one or a few 6pecimens coming from only one bed).
Nevertheless, as a tentative approach, three brachiopod ,,Oppel-zones” were outlined
within the Pliensbachian and are presented below:

1. Cuneirhynchia 7 palmata zone. Characteristic species: Gibbirhynchia ? sordeüii and
(probably) Aulacothyris ? amygdaloides and Antiptychina ? beUunensis. Extends from
the Sinemurian to the Pliensbachian; its probable time-span: Echioceras raricostatum -f
Uptonia jamesoni ammonite-zones.

2. Lokutella kondai zone. Characteristic species: Kericserella inversaeformis, Apringia
piccininii, A. deltoidea, Securithyris paronai. After the abundant occurrence of Spiriferina

species it can alsó be called as Spiriferina acme-zone. Time-span: Tragophylloceras ibex -f-

Prodactylioceras davoei ammonite-zones.
3. Apringia ? stoppanii zone. Characteristic species: Stolmorhynchia reynesi, S. bvlga,

Apringia fraudatrix, A. aptyga, A. ? atlaeformis, A. ? suetii, A. ? altesinuata, Homoeo-
rhynchia acuta, Orthotoma apenninica. After the abundant occurrence of Koninckodonta
species it can alsó be called as Koninckodonta acme-zone. Time-span: Domerian.
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A villányi jura ammoniteszek

Dr. Géczy Barnabás

(1 táblázattal)

Összefoglalás: A villányi Templom-hegyrl és a mellette lev Somsich-hegyrl
180 ammonitesz faj került el, amely 17 családba tartozik. A faima alapján kétségtelenül

bizonyított az alsópliensbachi (legfelsszinemuri ?), a felsbath, valamint a csaknem
teljes kallovi emelet jelenléte. A faima rendkívüli alakgazdagsága három tényezre
vezethet vissza. Mindenekeltt a fauna kis rétegvastagsága ellenére nagy idinterval-
lumot ölel fel. Másrészt a fauna kevert és feldolgozott, s így az áthalmozódás, összemosó-
dás utólagos koncentrálódást eredményezett. Végül és nem utolsó sorban a terület két
faunaprovincia határterületén lehetett, ahol egyaránt elfordultak a még stabil Európa
szigettengerére jellemz csoportok és a már nyílttengeri Tethvs csoportok.

A villányi Templom-hegy egyike a világ leggazdagabb jura ammonitesz-lel-
helyeinek. Till (1910) és Lóczy (1915) klasszikus monográfiája 131 faj leírását

tartalmazza; 27 fajjal többet, mint amennyi az ugyancsak világhír chanazi

(Savoya) lelhelyrl került el.

Lóczy 1915 évi munkájában a villányi Templom-hegyi ammoniteszes padot
teljesen lefejtettnek vélte. Raktjsz és Stratjsz (1953) az ammoniteszes padot
szintén lefejtettnek tekintették. Valójában csak a kfejt mvelése maradt
abba, felteheten közel egy évszázaddal ezeltt. A második világháború után
Kopek gyjtött az ammoniteszes pádból értékes faunát. Ezt követte Szabó P.

kis gyjtése (1959), majd 1962-ben Fülöp J. kezdeményezésére és irányításával

Vigh G. végzett rétegrl rétegre történ rendszeres gyjtést. A Templom-hegyi
rétegek további kibukkanására a Somsich-hegyen Vörös A. hívta fel a figyel-

met. 1967-tl, különösen Galácz A. és Vörös A. segítségével, több ízben sike-

rült újabb faunát gyjteni a Templom-hegyrl és a Somsich-hegyrl egyaránt.

A Magyar Állami Földtani Intézet részérl a gyjtést Hetényi R. segítette el.
A Mediterrán Jura Kollokvium (1969) rendezése eltt Fülöp J. megbízott a
villányi ammonitesz-fauna revíziójával, átadva saját gyjtését és a Földtani
Intézetben rzött — sajnos hiányos — LóczY-féle eredeti anyagot. Megtisztel
bizalmát ezúton köszönöm. A TiLL-tl feldolgozott ammoniteszek egy részét

(Drevermann-gyjtemény) meghatározás végett a Senckenberg Múzeum köl-

csönadta. Kaszap A. és Vörös A. további gyjtésekkel egészítették ki a villá-

nyi faunát. Az új gyjtés példányszáma meghaladja a Till- és LóczY-féle fauna
mennyiségét.

Rétegtani szempontból az utóbbi évtizedek legnagyobb felismerése az volt,

hogy a LóczY-féle „Cornbrash—Bradford”-rétegek valójában a pliensbachi

emeletbe tartoznak, nem pedig a bathba. A pliensbachi rétegekre 1969-ben a
Mediterrán Jura Kollokvium kirándulása során angol kutatók: Ager, D.,

* Eladva a MPT slénytani-Rétegtani Szakosztályának 1980. évi villányi vándorgylésén.
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Callomon, J. és Dongván, D. professzorok hívták fel a figyelmet. Villány a
nemzetközi földtani együttmködés szép példája volt és maradt a mai napig.

A Templom-hegyi lelhely els felismerje, Lenz Prágában dolgozott, Till
Bécsben készítette el monográfiáját, Lóczy—Rollier mellett — Zürichben.
Az ammoniteszes pad stromatolitos szerkezetét lengyel kutatók ismerték fel

(Radwanski, A., Szttlczewski, M., 1965). Agerós Callomon (1971) érdeme,
hogy elször írtak le rétegbl gyjtött pliensbachi brachiopodákat és ammoni-
teszeket. Magának a rétegsornak részletes leírása Vörös A. (1972) érdeme.

Alsójura (liász)

A Templom-hegyen és a Somsich-hegyen feltárt alsójura rétegek megegyez
dléssel települnek a fekv felstriász tarka márgára. A pikkelyes szerkezet

alapján lehet, hogy az érintkezés tektonikus. Az alsójura karbonátos sorozat

sok szárazföldi terrigén anyagot és kovásodott famaradványokat tartalmaz,

©sszvastagsága mintegy 12 m.
Callomon (in Ager, Callomon, 1971) az alsójurából a következ ammoni-

tesz-fajokat írta le: Apoderoceras cf. lobulatum Buckman, 1921, Apoderoceras

cf. aculeatum (Simpson, 1843), Apoderoceras cf. ferox Buckman, 1925, ? Epidero-

ceras sp. juv., ? Epideroceras rollier

i

(Lóczy, 1915), Villania densilobata Till
1909. A Liparoceras cf. cheltiense (Murchison), azaz ,,Cosmoceras globosum”

Till kzetanyaga annyira eltér a többi villányi példányétól, hogy kérdésessé

vált villányi elfordulása.

A revízió során sikerült a CALLOMON-tól közölt faunalistát kibvíteni:

Phylloceratidae Zittel, 1884
Phylloceras cf. hebeninum (Reynes, 1868)
Partschiceras cf. striatocostatum (Meneghini, 1853)

Juraphyllitidae Arkell, 1950
Tragophylloceras numismale (Quenstedt, 1846)

Lytoceratidae Neumaye, 1875
Lytoceras cf. fimbriatum (Soyverby, 1817)
Lytoceras sp.

Oxynoticeratidae Hyatt, 1875
Radstockiceras cf. evolutum (Fucini, 1901)
Radstockiceras cf. buvignieri (d’Orbigny, 1844)
Radstockiceras cf. involutum (Pompeckj, 1907)

Eoderoceratidae Spath, 1929
Apoderoceras ? antiquum (Lóczy, 1915)
Apoderoceras cf. sociále (Simpson, 1855)
Epideroceras cf. exhaeredatum Buckman, 1 923
Epideroceras cf. grande Donovan, 1958
Epideroceras n. sp.

Epideroceras ? sp.

Villania densilobata Till, 1 909
Villania cf. densilobata Till, 1 909
Villania n. sp.

Villania rollieri (Lóczy, 1915)
Villania sp. aff. rollieri (Lóczy, 1915)
Tetraspidoceras quadrarmatum (Dumortier, 1869) n. subsp.

Coeloderoceras ? vermiforme (Till, 1911)

Polymorphitidae Haug, 1887
ptonia cf. jamesoni (Sowerby, 1827)
Tropidoceras sp. aff. frischmanni (Oppel, 1862)
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A villányi alsójura faunára a rossz megtartás, szórványos elfordulás, a nagy
méret, az északnyugat-európai alakok viszonylagos gyakorisága és a mediter-

rán elemek alárendelt száma, valamint az endemikus alakok gyakorisága jellem-

z. Till, Lóczy és Fülöp összesen 4312 ammoniteszt gyjtött, ebbl mindössze

8 példány tartozott az alsójurába. Ez az alacsony érték alighanem azzal ma-
gyarázható, hogy a fekvréteget korábban faunamentesnek tekintették, az alsó

kavicsos-homokos rétegek pedig kedveztlenek voltak a kfejtés számára.
Amikor a Somsich-hegyen a gyjtést elssorban az alsójura rétegekre irányítot-

tuk, viszonylag több (25) példány került el. A fauna rossz megtartásából
adódhatott, hogy az alsójura ammoniteszeket bath alakokkal cserélték össze.

Valószín az is, hogy a fauna nemcsak utólagos kioldáson, koptatódáson és

tektonikus erk hatására bekövetkezett alakváltozáson ment keresztül, hanem
egyben kiválogatódott, és a kis példányok nagy része megsemmisült vagy más
területre hordódott át. Mindenesetre a példányok csaknem mindegyike nagy-
méret, az egyik Radstockiceras lakókamra nélküli mérete meghaladja a 370
mm átmért, és az Apoderocerasok, Epiderocerasok és Villániák között is gya-

koriak a 200 mm-nél nagyobb átmérj példányok.
A faunában a Phylloceratidaek aránya feltnen alacsony (5%), a Lytocera-

tidaeké 10%, a Lytoceras fimbriatum azonban egyaránt megtalálható a mediter-

rán és az északnyugat-európai területen. Mivel az Eoderoceratidaek teljes reví-

ziója mindezideig nem készült el, ezek paleobiogeográfiai értékelése nehéz fel-

adat. Valószínleg az angliai, dél-franciaországi, dél-németországi és a svájci

formák mellett vannak kifejezetten mediterrán alakok is (Villania).

A TiLLtl leírt Cosmoceras globosum valójában Liparoceras, de a kzetminség
szerint lehet, hogy nem a pliensbachi rétegekbl származik. A Reineckeia

vermiformis Till valószínleg a Coeloderocerasok körébe tartozik. Mivel azon-

ban a típus megsemmisült, és az új gyjtésbl hasonló alak nem került el, a
kérdés végérvényesen nem zárható le.

A villányi alsójura fauna korát az alsópliensbachi zónajelz faja, az Uptonia
jamesoni határozza meg. Maga az Uptonia genus sem lépi túl a Jamesoni Zónát.
Az Epiderocerasok elfordulása felveti annak a lehetségét, hogy a Jamesoni
Zónán kívül a legfels-szinemuri Raricostatum Zónája Villányban is képviselve

van. Sajnos azonban a Raricostatum Zóna jellegzetes Echiocerasai mindezideig
nem kerültek el a faunából. Lehetséges, hogy a villányi faunában az Epidero-
cerasok utolsó nagyméret példányai együttéltek a Jamesoni Zónára jellemz
Radstockicerasokkal és az Apoderocerasokkal.

Középsjura (dogger)

Vörös A. (1972) kzettani alapon elkülönítette a bath homokos mészkövet
az alsókallovi vasoxidos mészktl és a kallovi ammoniteszes pádtól. A bath
rétegek vastagsága 0—8 cm között változik és általában a fekv kzet felületi

mélyedéseit tölti ki. Az alsókallovi alsó része szintén csak egyes szelvényekben
maradt meg. Vastagsága 8—10 cm között változik. A kallovi pad sokkal na-

gyobb vízszintes elterjedés és vastagsága 15— 40 cm között változik.

A bath-kallovi rétegekbl az alábbi ammonitesz-fauna került el:

Phylloceratidae Zittel, 1884
Phylloceras kudernatschi (Hauer, 1854)
Phylloceras plicatum Neomaye, 1871
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Phylloceras sp.

Adabofoloceras mllanyense (Trauth, 1923)
Calliphylloceras demidoffi (Rousseau, 1842)
Calliphylloceras sp.

Holcophylloceras mediterraneum (Neumayk, 1871)
Holcophylloceras sp.

Ptychophylloceras euphyllum (Neumayr, 1870)
Ptychophylloceras euphyUoides (Tele, 1910)
Ptychophylloceras flabellatum (Neumayr, 1871)
Ptychophylloceras sp.

Sowerbyceras tietzei (Tell, 1910)
Sowerbyceras transiens (Pompeckj, 1893)
Sowerbyceras sp.

Lyloceratidae Neumayr, 1875
Lytoceras adeloides (Kudernatsch, 1852)
Lytoceras depressum (Till, 1910)
Lytoceras n. sp.

Haploceratidae Zittel, 1884
Lissoceras volutense (Oppel, 1865)
Lissoceras jullieni Douvielé, 1914

Oppeliidae Bonarelli, 1894
Oxycerites tilli Lóczy, 1915
Oxycerites sp.

Paralcidia virgata (Lóczy, 1915)
Paralcidia ? cf. mariorae (Popoveci—Hatzeg, 1905)
Paralcidia sp.

Thraxites thrax Stephanov, 1966
Oecotraustes ? sp.|

Prohecticoceras angulicostaium (Lóczy, 1915)
Prohecticoceras subpunctatum (Scheeppe, 1888)
Prohecticoceras hangi (Popovici—Hatzeg, 1905)
Chanasia turgida (Lóczy, 1915)
Chanasia sp.

Hecticoceras sp.

Lunoloceras pseudopunctatum (Lahusen, 1883)
Lunuloceras paulowi (Tsytovitch, 1911)
Lunuloceras taeniolatum (Bonarelli, 1894)
Lunuloceras lahuseni (Tsytovitch, 1911)
Lunuloceras sp.

Sublunuloceras ? sp.

Putealiceras paucifalcatum (Tele, 1910)
Putealiceras punctatum arcuatum Zeiss, 1956
Putealiceras lugeoni (Tsytovitch, 1911)
Putealiceras sp.

Rossiensiceras regulare (Tele, 1910)
Rossiensiceras rossiense (Teisseyre, 1883)
Rossiensiceras uhligi (Tiel, 1910)
Rossiensiceras laubei (Neumayr, 1871)
Rossiensiceras bukouskii (Bonarelli, 1894)
Rossiensiceras sp.

Jeanneticeras ? sp.

Kheraites crassifalcatus (Waagen, 1875)
Kheraites sp.

Horioceras semseyi (Lóczy, 1915)
Horioceras sp.

Petitclercia hungarica Lóczy, 1915
Lorioloceras kormosi (Lóczy, 1915)
Lorioloceras ? n. sp.

Phlycticeras cf. schaumburgi (Waagen, 1875)
’Phlycticeras cf. waageni Buckman, 1914
Phlycticeras n. sp. aff. pólygonium (Zieten, 1831)

Tulitidae Buckman, 1921
Bullatimorphites cf. hannoveranus (Roemer, 1911)
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Bullatimorphites cf. davaiacensis (Lissajous, 1923)
Bullatimorphites ? sp.

Bullatimorphites ? n. sp.

Bomburites cf. bombur (Oppel, 1862)
Bomburites globuliforme (Gemmellaro, 1872)
Bomburites cf. devauxi (Grossouvre, 1891)
Bomburites sp.

Treptoceras microstoma (d’Orbigny, 1846)
Macrocephalitidae Buckman, 1922

Macrocephalites s. 1. sp.

Oecoptychiidae Arkell, 1957
Oecoptychius refractus (Zieten, 1818)

Paehyceratidae Buckman, 1918
Erymnoceras coronatum (Bruguiere in d’Obigny, 1845)
Erymnoceras triplicatum (Till, 1911)

Kosmoceratidae Hatig, 1887
Kosmoceras (Zugocosmoceras) zugium Buckman, 1923
Kosmoceras (Kosmoceras) cf. castorianum Ttntant, 1963
Epicosmoceras cf. fuchsi (Neumayr, 1871)
Epicosmoceras sp.

Reineckeiidae Hyatt, 1900
Behmannia revili (Parona, Bonarelli, 1897)
Rehmannia hungarica (Till, 1911)
Loczyceras robustum (Till, 1911)
Loczyceras vesuntianum Bourquin, 1968
Loczyceras inacuticostaium (Lóczy, 1915)
Loczyceras crassiocostatum (Lóczy, 1915)
Loczyceras reissi (Steinmann, 1881)
Loczyceras balusseaui Cariou, 1980
Loczyceras densicostatum (Till, 1911)
Loczyceras segestanum (Gemmellaro, 1871)
Loczyceras lóczy

i

Bourquin, 1968
Loczyceras euumbilicatum (Lóczy, 1915)
Tyrannites savarensis (Bourquin, 1968)
Tyrannites eusculptus (Till, 1911)
Reineckeia lata Lóczy, 1915
Reineckeia fehlmanni Jeannet, 1951 ?

Reineckeia douvillei Steinmann, 1881
Reineckeia anceps ( Reinecke, 1818)
Reineckeia kiliani Parona, Bonarelli, 1897
Reineckeia stuebeli (Steinmann 1881
Reineckeia nodosa Till, 1911
Reineckeia tilli Fischer, 1915
Collotia fálcáta (Tlll, 1911)
Collotia multicostata Pexitclerk, 1915
Collotia thiebauti (Gerard, Contant, 1936)
Collotia paronai (Petitclerk, 1915)
Collotia oxypticha (Neumayr, 18 70)
Collotia heretica (Mayer, 1 865)
Collotia nivernensis Bourquin, 1968
Collotia sp.

Collotia ? aff. decora (Waagen, 1875) ?

Perisphinctidae Steinmann, 1 890
Procerites ? proceroides (Tlll, 1911)
Wagnericeras ? banaticum (Zittel, 1868)
Siemiradzkia cf. demariae (Parona et Bonarelli, 1897)
Siemiradzkia cf. procera (Seebach, 1864)
Siemiradzkia sp.

Homoeoplanulites furculus (Neumayr, 1871)
Homoeoplanulites lenzi (Tlll, 1911)
Homoeoplanulites leptus (Gemmellaro, 1872)
Homoeoplanulites sp.

Homoeoplanulites ? plicatissimus (Lóczy 1915
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Choffatia vcaageni (Teisseyre, 1889)
Choffatia subbalinense (Sieíieradzki, 1894)
Choffatia müanoides (Till, 1911)
Choffatia pannonica (Lóczy, 1915)
Choffatia tilli Hangold, 1870 í

Choffatia prorsocostat

a

(Siemiradzki, 1894)
Choffatia dumortieri Hangold, Elmi, 1966
Choffatia hofmanni (Tlll, 1911)
Choffatia wischniakoffi (Teisseyre, 1883)
Choffatia sp. aff. caucasica (Neumayr et TTht.tg, 1892)
Choffatia sp.

Subgrossouvria eurypticha (Neumayr, 1871)
Subgrossouvria coronaeformis (Lóczy, 1915)
Subgrossouvria lytoceratoides (Lóczy, 1915)
Subgrossouvria sp. aff. aberrans (Waagen, 1875)
Subgrossouvria sp.

Gros8ouvria kontkievitzi (Siemiradzki, 1894)
Grossouvria evoluta Hangold, 1970
Grossouvria collett (Lee, 1905)
Grossouvria variabilifera (Lóczy, 1915)
Grossouvria sp.

Indosphinctes drevermanni (Till, 1911)
Indosphinctes patina (Neumayr, 1871)
1ndosphinctes pseudopatina (Parona et Bonarelli, 1897)
Indosphinctes errans Spath, 1931 ?

Indosphinctes n. sp.

Indosphinctes sp.

Elatmites leptotdes (Till, 1911)
Elatmites graciosus (Siemiradzki, 1894)
Flabeüisphinctes villanyensis (Tlll, 1911)
Flabeüisphinctes pseudolothari (Lóczy, 1915)
Flabdlisphinctes baranyaensis (Lóczy, 1915)
Flabeüisphinctes sp.

Okaites caUoviensis (Lóczy, 1915)
Okaites mosquensis (Fischer in Siemiradzki. 1894)
Okaites sp.

Poculisphinctes fascisculjrus (Lóczy, 1915)
Aspidoceratidac Zittel, 1895

Metapeltoceras ? sp.

A felsbathra jellemz Bullátimorphites cf. hannoveranus
,
a Bullatimorphites

cf. davaiacensis, valamint a Retrocostatum Zóna Angulicostatum Horizontjá-

nak index fosszíliája, a Prohedicoceras angulicostatum. Ez utóbbi típusa kzet-
anyag alapján messzemenen eltér a kallovi ammoniteszes pad fosszíliáitól.

Bathra utaló formák a Procerites ? proceroides és a Wagnericeras ? banaticum
elfordulásai, tovább a Siemiradzkiák is.

Ez a rendkívül gazdag fauna viszonylag kevés bath alakot tartalmaz.

Sokkal inkább gyakoriak a kallovi faunaelemek. Jóllehet ma már nem álla-

pítható meg, hogy a jellemz fosszíliák az ammoniteszes pad melyik részébl
kerültek el, elfordulásuk a kallovi meghatározott részére utal. A kallovi fauna
értékelésénél különösen nagy segítséget jelentett Cariou (1980) szintézise,

amely a Kosmoceratidaek helyett elssorban a Reineckeiidae család tagjait

használta fel idjelzésre. Cariou a kallovit 6 zónára, 12 szubzónára és 20

horizontra tagolta (vö. I. táblázat). Ezen horizontok közül Villányban mind-
össze a fels három horizont hiányzik.
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A kallovi tagolása Caricu szerint (.1980)

Alemelet Zóna Szubzóna Horizont

Felskallori

Lamberti Poculum
Athletoides

Subtense

Athleta Collotiformis

Nodulosum
Collotiformis

Piveteaui

Trezeense Trezeense

Középskallovi

Coronatum

Leuthardti
Rota
Waageni

Baylei
Baylei
Villanyensis

Jason

Jason Jason

Bannense
Medea
Bannense

Alsókallovi

Gracilis

Patina Proximum

Michalskii Michalskii

Voultensis
Laugieri

Pictava

Macrocephalus

Rehmanni Rehmanni

Bullatus
Prahecquense
Bullatus

Kallovi

Alsókallovi

A Macrocephalus Zónának Prahecquense Horizontjára utal a Choffatia

hofmanni (Till) faj. A zóna fels részére, illetve a Gracilis Zóna alsó részére

(Rehmanni Horizont — Pictava Horizont) a Rehmannia revili (= Reineckeia

espinazitenses in Lóczy, VII/10; Reineckeia eusculpta Till in Lóczy VIII/6

partim) faj utal. A Bomburites glóbuliforme a Laugieri Horizontra jellemz.

Az Indosphinctes pseudopatina és a Collotia oxypticha (= Reineckia cf. greppini

in Till, II/7), illetve a Collotia paronai (Reineckia cf. greppini Till, IT/4— 6) a

Proximum Horizontra jellemz.

Középskallovi

A Jason Zónának Bannense Horizontjára utal a Chanasia turgida (Lóczy,

1915), valamint a Loczyceras densicostata (= Reineckia densicostata Till, 1/5)

faj. A Bannense és a Medea Horizontra utal a Loczyceras segestana (= Reineckia
bukowskiiTiiA.

, 1/7, 8; Reineckia prorsocostata in Till, 1/6), valamint a Reineckia
stuebeli (= Reineckeia waageni Till, 1/ 1 1). A Medea Horizontra jellemz a

Loczyceras reissi (= Reineckia transiens Till, II/8), a Medea és Jason Horizon-
tokra pedig a Loczyceras balusseai (= Reineckia anceps in Till, IV/3). A Jason
Szubzónára utal a Rehmannia hungarica Till, 1/1 és a Collotia multicostata

(= Reineckia palfyi Till, II/9— 10) faj. A Jason Zónára utal továbbá az

Oecoptychilis refractns is.
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A Jason és a Coronatum Zónában egyaránt megtalálhatók a következ
Reineckeia-íélék : Reineckeia anceps (Bannensétl Villányensis Horitont),
illetve a Reineckeia fehlmanni {— Reineckeia anceps in Lóczy, VIII/1) a Jason
Szubzónától a Waageni Horizontig.
A Coronatum Zóna bázisát a Flabellisphinctes villányensis (Villányensis

Horizont) egyértelmen jelzi. A Baylei Horizontra jellemz a Loczyceras vesun-
tiana (= Reineckeia cf. hungarica Till, 1/4), & Loczyceras crassicostala (Lóczy,
VII/3, 4). A Leuthardti Szubzónára jellemz a Rossiensiceras regulare. A Waage-
ni Horizont index fossziliája a Villányban is megtalálható Choffatia waageni.
Az Okaites calloviensis ugyanebbe a horizontba tartozik. Az Erymnoceras coro-

natum egyértelmen a Coronatum Zóna bizonyítéka. A Reineckeia lata a Coro-
natum Zóna legfels részére utal.

A Coronatum Zónától az Athleta Zóna bázisáig terjed el a Loczyceras inacu-

ticostata (Lóczy, VIII/3, illetve a Collotia falcata Till, 1/12) (Rotatól aTrezeense
Horizontig), valamint a Reineckeia (Reineckeia) nodosa Till, IV/4— 6 faj.

Felskallovi

Az Athleta Zóna elfordulására enged következtetni a Trezeense Horizontra
jellemz Collotia nivernensis (= Reineckeia cf. fraasi in Lóczy, VIII/7), vala-

mint a Trezeense-Piveteaui Horizontokra jellemz Collotia thibauti (= Reine-

ckeia hungarica Lóczy in Lóczy, IX/1). A Collotia aff. decora (= Parkinsonia
calloviensis Lóczy, IV/11, VI/11) a Trezeense Horizonttól a Collotiformis Hori-

zontig terjed.

A kis rétegvastagság ellenére a villányi fauna nagy idintervallumot ölel fel.

Ager és Callomon (1971) jogosan tekintették a kallovi padot a heterogén

kondenzáció jó példájának, amelyben az eredeti kötanyag utólagos megsemmi-
sülése, a feldolgozódás és a faunakeveredés együttesen idézte el a fauna feldú-

sulását. Ehhez járult azután az a tény, hogy Villány eredetileg két faunapro-

vincia határán terült el. Egyrészt megtalálhatók benne a kétségkívül stabil

Európa szigettengerére utaló, északnyugat-európai formák (Kosmoceratidae)

,

másrészt — nem is alárendelt mennyiségben — a stabil Európát délrl szegé-

lyez Tethys óceáni csoportjai, mindenekeltt a Phylloceratidae-k és a Lytocera-

tidae-k. Lóczy (1915) — nem a legszerencsésebb kifejezéssel élve — az ammoni-
teszes padot „nyílt tenger partján” keletkezett partiképzdménynek tekintette.

Valószínbb, hogy Villány a stabil Európa déli peremének utólagosan leszakadt

és vízszintes elmozdulásokkal új helyére került tömbje lehetett (Géczy, 1972).
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Les Ammonites jurassiques de Villány

Barnabás Géczy

180 espéces d'Ammonites — appartenant á 17 familles — ont été provenues de la

collíné Templom-hegy de Villány et de la collíné Somsich-hegy située prés de la précédente.
D’aprés la fauné la présence des étages Pliensbachien inférieur (Sinémurien sommital ?),

Bathonien supérieur et Callovien presqu’entier a été prouvée. On peut ramener l’extréme
richesse en formes de la fauné a trois facteurs. Tout d’abord et malgré l’ópaisseur des
couches réduite la fauné comprend un intervalle long. D’autre part la fauné est mixte et

remaniée, et ainsi la réaccumulation et la colluvation ont résulté la concentration
postérieure. Enfin et mais pás á la fin la région aurait pu se situer au territoire inter-

médiaire de deux provinces faunistiques oü se présentaient également les groupes carac-
téristiques de l’archipel de l’Europe encore consolidée et ceux de la Téthys déjá pélagique.
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Kavics-leletek a Bakony hegységi középsjura
pelágikus képzdményekbl

Galácz András

(1 táblával)

Összefoglalás: A Bakony hegységi pelágikus, terrigén anyagtól mentes közép-

sjura üledékes kzetekbl néhány, 2—3 centiméteres magmás és metamorf anyagú ka-

vics került el. Mai és fosszilis analógiák alapján származtatásukra több lehetség is fel-

merült, melyek közül 3, a hüll gyomork, az uszadékfa, valamint a barnaalgák szállító

mechanizmusa részletesen is tárgyalásra került. Bár a két elbbi magyarázat sem zár-

ható ki teljesen, minden tényezt figyelembe véve az alga révén történt szállítás bizo-

nyult legvalószínbbnek. Figyelembe véve a bakonyi jura képzdmények Tethysben
elfoglalt helyzetét és a mediterrán jura Tethys tengeráramlásait, valószínsíthet volt a
kavicsok származási helye. A leletek tehát sföldrajzi szempontból jelents adatnak
tekinthetk.

Bevezetés

A Dunántúli-középhegység, s azon belül a Bakony jura képzdményeinek
skömyezeti-sföldrajzi rekonstrukciója, az egyes fáciesek értelmezése régóta

vita tárgya (lásd áttekintésben Fülöp 1975, pp. 81—84). Számos részletkérdés

tisztázásra vár, de egyetértés látszik kialakulni abban, hogy a középhegységi

jurát, mint a mezozóos Tethys egy darabját, zömmel partoktól távol, tehát

pelágikus környezetben, a középsjurában pedig viszonylag nagy vízmélység-

ben lerakodott kzetek képviselik. Az itt leírásra kerül néhány magmás és

metamorf anyagú kavics, mely az egyébként terrigén anyagtól mentes mész-
kövekbl ül. radiolarit-összletekbl került el, különösen figyelemre méltó,

s elfordulásának értelmezése érdekldésre tarthat számot.

A leletek leírása

A dolgozat alapjául szolgáló kavicsok két északi-bakonyi lelhelyrl szár-

maznak. Az egyik kavics Lókútról, a lókúti-domb DNY-i részén lev nagy
középsjura feltárásból származik (a szelvény leírását lásd: Galácz 1975, pp.
209— 212, 2 . ábra). Itt a bajóci korú gumós márga és mészksorozat legfels

részén, ahol a mészk fokozatosan megy át a radiolaritba, Vörös Attila gyj-
tött egy 2,4 X 1,7 X 1,2 cm-es, szabálytalan alakú, de ersen koptatott kavicsot.

Anyaga szericites kvarcit (00 tábla, 1. a— b. ábra).

3 kavics került el Gyenespusztáról, Hárskút közelébl. Az itteni középsjura
sorozat részletesen ismert (Koxda 1970, pp. 189— 190; Galácz 1970; 1980).

Két kavics volt található a gyenespusztai V. sz. szelvényben (rétegsor és szel-

vény in Galácz 1980, p. 10. és text-fig. 5). Ebben a szelvényben a legalsó Mász-

nak tartott dachsteini típusú mészk tetején keményfelszín fejldött ki, s erre

5 Földtani Közlöny
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következik a középsjura vörös, gumós mészk. A mesterséges feltárásban vi-

szonylag nagy felületen bontották ki a dachsteini típusú mészk felszínét,

melyen két, kb. 2— 3 cm átmérj, jól lekerekített kavics fordult el. Az egyik
kavics anyaga kvarc, a másiké gránit.

A harmadik gvenespusztai kavics-lelet (00 tábla, 2. a— b. ábra) a VI. sz.

feltárásból származik (a szelvény leírása és ábrája: Galácz 1980, p. 11
,
text-fig.

6). Itt a középsjura ammonitico rosso mészkben különösen sok, néha 8—10
cm átmérj mangángumó található. A bajóci korú, de ammonitesz faunát nem
tartalmazó alsó rétegekbl, egy mangángumó belsejébl, annak magját alkotó

3,1x1,0x1,7 cm-es szabálytalan alakú, de jól lekerekített kavics került el.
Anyaga telérkvarc.

Bár elszigetelt leletekrl van szó, a bezáró kzet sokfélesége, és a különböz
lelhelyeken való elfordulás azt sugallja, hogy pelágikus jura kzetekben kavi-

csok nem lehetnek ritkák. Valóban, hasonló leletekre a bakonyi és gerecsei jura
tanulmányozása során már mások is ráakadtak (Konda J. szóbeli közlése), a
leletek azonban ismertetésre még nem kerültek.

|b Mai és fosszilis analógiák

Nyílttengeri üledékekben elforduló kavicsok, els megközelítésben ritkaság-

nak tnnek, ám a fosszilis, de különösen a mai elfordulások irodalma meglehe-

tsen nagy.

A mai nyílttengeri-óceáni környezetekbe kerül kavicsok és kzettömbök
elsszámú szállítója a jég. Jéghegyekbe fagyva, majd fokozatosan kiolvadva
több ezer kilométerre jutnak így el szárazföldi eredet törmelékdarabok
(Menard 1953: Heezen and Hollister 1971, pp. 256— 263). A jura esetében

ezzel a mechanizmussal természetesen nem számolhatunk.

A turbidites üledékáramlások szállító hatása szintén igen jelents a mai nyílt-

tengeri környezetekben, de a bakonyi jura, és különösen az itt ismertetett

sorozatok esetében igazi, terrigén törmelékanyagot szállító turbiditeknek nincs

nyoma, így ez a származtatás sem jöhet szóba.

Ugyancsak kizárható az a folyamat, melyben tengeri emlsök vagy madarak
játszanak szerepet (Emery 1941; Fleming 1951). Elképzelhet viszont, hogy
mint más mezozóos példák esetében (Hawkes 1951), a jurában is nyílttengeri

hüllk révén kerülhettek kdarabok partoktól távoli környezetekbe (lásd alább).

Uszadékfák szállító hatásának lehetsége a mezozoikumban is fennállt,

akárcsak a mai tengerekben. Számos recens eset leírása mellett (pl. Emery
1955; Jenkyns 1978, p. 337) ismeretesek fosszilis példák is, éjipen a jurából

valamint a krétából (részletesen lásd késbb).
Jelenkori megfigyelések szerint a 2— 3 cm-es, vagy annál kisebb kavicsok

szállításában nagy szerepe van egyes barnaalgáknak, melyek igen messze

sodródva, gyökérszer képletükhöz tapadt sok tengerparti kavicsot szállítanak

(Shtjmway 1953; Kttdrass 1974). Bár a barnaalgák fosszilis maradványai
ritkák, s így az egykori alakok ismerete hiányos, algák szállító tevékenysége a

bakonyi jura kavicsok esetében igen valószín (lásd alább).

Mindezekbl látható, hogy a bakonyi középsjura kavicsok értelmezésénél

több faktor vehet figyelembe. A három valószín magyarázattal érdemes rész-

letesen is foglalkozni.
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A bakonyi jura kavicsok szállítódásának lehetségei

1. Feltételezhet, hogy a kavicsok eredetileg hüllk gyomorkövei (gastroli-

thok) voltak, tehát gerincesek közremködésével számítódtak nyílttengeri

környezetbe. Az irodalomban két mezozóos hüll-csoport ismert, melynek
voltak gyomorkövei. Az egyik a szárazföldi Saurojpoda csoport, a másik a ten-

geri Plesiosaurida alrend. Ez utóbbi csoport gyomorköveit nemrég áttekint
cikk ismertette (Darby and Ojakangas 1980). A számunkra érdekes követ-

keztetés, hogy sem a gyomorkövek alakj a, sem felülete (koptatottság, fényezett-

ség, mikro-karcok) nem ad biztos felvilágosítást a hüll-eredetrl. Gastrolithok

azonosításának egyetlen biztos támpontja, ha azok vázmaradvánnyal együtt,

lehetleg a hasüreg táján találhatók. Összehasonlításként egy ilyen marad-
ványt itt bemutatunk (I. tábla, 3. ábra). A még le nem írt lelet a Zimbabwe-i
felstriászból származik (Forest Sandstone, Southcote Farm.Bulawayo mellett).

A példány a Londoni Egyetem Birkbeck College Department of Zoology
gyjteményébl való, s John Attridge bocsájtotta rendelkezésre. Bár száraz-

földi hüllrl van szó, a kisméret Prosauropoda gyomorköveinek mérete és

alakja megegyezik a bakonyi kavicsokéval. Ez annyit mindenestre jelez, hogy
a hüll származtatás — bár bizonyíthatatlan — teljes mértékben nem zárható

ki.

Érdemes emlékeztetni arra, hogy hüll maradványok nem ritkák a bakonyi
jurában. A maradványok — fleg kisebb csonttöredékek és csigolyák — eddig

közelebbi vizsgálatra nem kerültek. Többségük Ichthyosaurida -töredéknek
látszik, de Plesiosaurida -k jelenléte pelágikus környezetben sem kizárt, külö-

nösen azóta, hogy bizonyították: ezek az állatok nem kötdtek parti költ-
helyekhez, st — anatómiájuk nem tette lehetvé a víz elhagyását (Robinson
1977). Mindazonáltal, még valódi Plesiosaurida maradványok azonosítása

esetén sem bizonyítható az itt leírt kavicsokról, hogy azok gastrolithok lettek

volna.

2. Kézenfekv, hogy a szárazföldi eredet kavicsokat uszadékfák szállítása

révén pelágikus környezetbe került exotikus törmelékdaraboknak tekintsük.

Az irodalomban ismertetett példákat nagyrészt így értelmezik. A jelenkori

megfigyeléseket részletesen elemezte Emery (1955), a fosszilis példák közül

kiemelhet Birkexmajer et al. (1960) munkája.
A mai uszadékfák több ezer kilométeres utakat tesznek meg a tengeráramlá-

sok sodrában, gyökér-régiójukban hurcolva a talajból kiszakított kzettörmelé-
ket. Van azonban az uszadékfa révén nyílttengerbe szállított kavicsanyagnak
egy általános jellemzje, nevezetesen, hogy egy helyen igen sok található egy-

szerre. Kupacokat, kis területen szétszóródott halmazokat alkot az így el-
kerül kzetanyag. A Birkexmajer et al. (loc. cit.) által vizsgált legnagyobb
lelet 2 m2 felületen szétszóródott 32 kavicsból állt. Ráadásul a kavicsok kop-

tatottság szempontjából vegyesek: teljesen friss, szögletes, és ersen lekerekí-

tett darabok egyaránt elfordultak. A méretbeli összetétel szintén változatos.

Kicsiny, néhány centiméteres vagy milliméteres törmelékszemcsék együtt
találhatók 20, st 40 cm-es tömbökkel. Ezek a jellegek a folyamatsorból
logikusan következnek. A fák nem csak a jól osztályozott kavicsokkal jellem-

zett tengerpartokról, hanem folyók szállítása révén a szárazföld belsejébl is

származhatnak. Az ersen mozgatott folyóvízi, majd tengerparti régióban le

nem morzsolódott kzettörmelék ezután együtt marad az úszó fán, s szállító-

dik. Amikor -a fa vízzel telítdik, vagy fúró szervezetek pusztító hatására,
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esetleg rátapadó organizmusok súlya miatt a tengerfenékre merül, a szállított

törmelékdarabok mind egy helyen ágyazódnak az üledékbe.
Az így elkerül' kavicsok biztosan jelzik az uszadékfa útján történt szállítást.

Nagyméret (deciméteres nagyságrend) exotikus ktömbök elfordulása
szintén egyértelmen feltételezi ezt a mechanizmust (Sherlock 1947, p. 24;
Massari and Savazzi 1981). Természetesen nem szükséges, hogy a kavicsokkal
együtt fosszilis famaradványok is elkerüljenek. Az ammonitico rosso különben
sem alkalmas növényi anyag fosszilizálódására. Közvetett adat viszont, hogy
a famaradványok megrzdésére alkalmas bakonyi jura üledékbl, a mangán -

érces rétegcsoportból uszadékfa fossziliák jól ismertek (pl. Szabóké Drubina
M. 1957, p. 270). E közismert leletek mellett ugyancsak sok jura uszadékfára
utal egyes Inoceramus-iéXek. néha fészkes elfordulása. Ennek a bisszusszal

uszadékfára tapadó kagylónak pszeudoplanktonikus életmódjára elsként
Géczy (1961, p. 410) hívta fel a figyelmet. A gyenespusztai és lókúti szelvé-

nyekben Inoceramus-ok nagy számban fordulnak el (Galácz 1970, p. 115;

1975, p. 210).

A közvetett bizonyítékok alapján tehát elképzelhet, hogy a kavicsok usza-
dékfa szállította törmelékek. A származtatáshoz azonban egy további lehetség
is számba vehet.

3. A mai nyílttengeri régióba igen gyakran jutnak tengerparti eredet, kis-

méret kavicsok barnaalgák (Phaeophyta) szállítása révén (Heezen and
Hollister 1971, pp. 249— 250). Egyes ma él, a litorális zónában otthonos
barnaalgák (Macrocystis, Pelagophycus, Fucus) fiatal korban kisebb-nagvobb
kavicsokra rögzítik magukat gyökérszer képletükkel. Nagyobbra nve a kis

kavics már nem tartja ket szilárdan az aljzaton, s ersebb hullámzás hatására
(Kfdrass 1974), vagy viharok alkalmával (Farrow et al. 1979, p. 27) elszakad-

nak a tengerfenékrl, és a vízben szabadon sodródnak. 1980 szén lehetség
nyílt e folyamat megfigyelésére Ny-Skóciában (Isié of Skye és Isié of Raasav).
A kavicsokkal együtt felszaggatott növények részben a partra vetdnek (I.

tábla, 4., 5. ábra), de nagy számban a nyílttengerre sodródnak. Különösen a

légbuborékos típusok, de a szétterül, lombos formák is, a partoktól nagy
távolságra jutnak el.

A nyílttengerre sodródó algák elbb-utóbb állatok táplálékává válnak, mégis,

a partoktól igen messze is sikerült néhányat megfigyelni. Shuaiway (1953, p.

32) olyan esetet említ, amikor kavicsokat szállító algákat találtak a Csendes-

óceánban, a legközelebbi partoktól 250 —300 mérföldre (= 460— 550 km).

Fosszilis kavicsok ilyen értelmezése azonban ritka, elssorban azért, mert a

lombos barnaalgák fosszilis képviseli csak szórványosan ismertek. Ennek oka,

hogy ezek a szervezetek fosszilizálódásra csaknem teljesen alkalmatlanok. A leg-

idsebb barnaalga leletek szilur és devon korúak (Prototaxites, v.ö. Géczy
1972, p. 77). A fosszilis anyag hiányos, de éppen a jurából néhány szép példa

ismeretes (Rothpletz 1896; Mayr 1953; Magdefratj 1968, pp. 67— 68).
j

Ezek a leletek a solnhofeni litográf palából valók, ahol a kitnen megrzdött
barnaalgák (Phyllothallus) maradványaival együtt a szállított kavicsok is

megmaradtak (Lásd még Barthel 1978, pp. 122—123, pl. 57. 1).

A jura Tethysben sodródó alga-bozótokra számos közvetett bizonyíték utal.

Ager (1962) felvetette, hogy pelágikus kzetekben gyakori apró brachiopodák,

melyek elfordulása fáciestl teljesen független, úszó-sodródó alga-bozótok

lakói lehettek. Egyes bisszuszos kagylók elterjedtsége a Tethysben hasonló

okokkal magyarázható (Hallam 1967, p. 210). Ugyanilyen életmódot, sodródó
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alga-bozótokhoz való kötdést tételezett fel Sturani (1967; 1971, pp. 43— 46)

egyes apró középsjura ammoniteszekrl. Az Ager vizsgálta brachipoda- és a

Sttxrani említette ammonitesz-típusok a bakonyi jurában is elfordulnak, így
közvetett bizonyítékot szolgáltatnak algák szállító mechanizmusáról. Az algák,

mint transzportáló szervezetek annál is inkább feltételezhetk az itt leírt

kavicsok esetében, mivel ezek egyes, elszigetelt leletek, s az algák szállította

kavics-mérettartományba es példányok.
Összegezve, bár a hüll gyomorkövek, és különösen az uszadékfához tapadt

kzetdarabok analógiája sem zárható ki teljesen, legvalószínbbnek látszik,

hogy a bakonyi középsjura kavicsok barnaalgákhoz tapadt, s így pelágikus kör-

nyezetbe jutott törmelékszemcsék.

.Jelentség

Az itt ismertetett kavicsok petrográfiai vizsgálatra nem kerültek. Ennek
ellenére a bezáró ammonitico rossohoz, illetve radiolarithoz képest teljesen ide-

gen voltuk nyilvánvaló. Olyan kzeteket reprezentálnak, melyek a jura Tethys
partvidékén felszínen voltak. Jelenlétük ellentmond annak a felfogásnak, mely
szerint a középhegységi jura terrigén anyagtól való mentességének az az oka,

hogy a közeli tengerpartokat triász karbonátok építették fel.

Ahhoz, hogy pontosabban értékelhessük a bakonyi exotikus kavicsok beágya-
zódás eltti történetét, három körülmény tisztázása szükséges:

a

)

Hol volt a bakonyi jura üledékképzdési helye a mediterrán Tethysen belül

b) Milyen felszíni tengeráramlások uralták a Tethys ezen részét

c) E két elbbi körülményt is figyelembe véve melyik lehetett az a hely,

ahonnan magmás kzetek lepusztuló anyaga elszállítódhatott.

A jura Tethys sföldrajzának ismertségi foka e három körülmény tisztázásá-

hoz nem elegend, de megközelítést az adatok lehetvé tesznek.

a) Az üledékföldtani jellegek és a paleobiogeográfiai elemzések alapján inár

korábban felmerült, hogy a bakonyi jura a mezozóos Tethys déli peremével mu-
tat kapcsolatokat (Géczy 1973). A paleomágneses vizsgálatok ezt késbb bizo-

nyították (Márton and Márton 1981). Mindezek alapján a bakonyi jura üle-

dékképzdési helye, jó közelítésben, a Tethys déli peremérl korán (a jura ele-

jén) lezökkent, s a középsjurára a parttól messze, valódi pelágikus környezetbe
került terület volt. Jelen esetben kisebb jelentség kérdés, hogy ez önálló

mikrolemezt (Vörös 1977), vagy a Periadriatikus-félszigethez szorosabban
kapcsolódó területet jelentett-e (Channel et al. 1979).

b) Az egykori óceánok áramlási rendszerének rekonstruálása számos nehéz-
séggel terhelt feladat, ám az utóbbi idben néhány ilyen vázlat a jura Tethysre
is készült (Gordon 1970, 1974; Ager 1975). Az adatok arra mutatnak, hogy a

Tethys azon részében, ahol a bakonyi középsjura üledékek képzdtek, a fel-

színi áramlások általános iránya kelet-nyugati volt.

c) A fenti két körülményt figyelembe véve a bakonyi kavicsok nem szár-

maztathatók a jura Tethys északi, törmelékes kzetekkel jellemzett peremérl.
A déli peremen, a Bakony területének megfelel helytl keletre, a legközelebbi

kristályos tömeg az ún. Pelagoniai Masszívum lehetett, melyet nyugatról
(Korab zóna) paleozóos metamorfitokra közvetlenül települ, platform-

karbonátokkal váltakozó törmelékes jura üledékek szegélyeznek (DniiTRiEVic
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1974, p. 161). Ez a terület egyébként olyan távolságra lehetett, mely a mai al-

gák szállítási rádiuszán belül esik.

A bakonyi exotikus kavicsok jelenléte bizonyítja a kelet-mediterrán jura
Tethys aktív felszíni vízáramlásainak tényét, s alátámasztja azok korábban
megállapított irányait. Egyúttal járulékos adat arra vonatkozóan, hogy a
Tethys déli peremét nemcsak karbonátos platformok alkották, hanem helyen-
ként pusztuló magmás-metamorf masszívumok is.

He ^ ^

Köszönetnyilvánítás. A mai algákra vonatkozó helyszíni megfigyeléseket a
magyar— angol kulturális csereegyezmények alapján 1980-ban létrejött nagy-
britanniai tanulmányút tette lehetvé. Ennek során nyílt alkalom konzultá-
cióra G. FARROW-val (Glasgow-i Egyetem), J. ATTRiDGE-dzsel (Londoni Egye-
tem) és más kollégákkal. Segítségüket, értékes javaslataikat ez úton is köszö-
nöm.

Táblamagyarázat — Explication de la planche

I. tábla — Planche I.

1. a—b. Szericites kvarcit kavics a lókúti felsbajóci mészk és radiolarit átmeneti
sorozatból
Gálét de quartzite sériciteux dans la succession de passage du calcaire et radiolarite

bajocien supérieur de Lókút
2. a—b. Telérkvarc kavics a gyenespusztai VI. szelvény középsbajóci ammonitico

rosso mészkövében elfordult vas-mangán gumó belsejébl. (Jobb oldalán a vékony
vasas-mangános film enyhe savas étetéssel eltávolítva.)
Gálét de quartz filonnien á l’intérieur d’un nodule mangano-ferreux provenant du cal-

caire de rAmmonitico rosso bajocien moyen de la VI/ coupe du hameau Gyenespuszta.
(Au cté droit la mince pellicule mangano-ferreuse a été détachée pár légére attaque
acidique.)

3. Massospondylus harriesi, egy felstriász Prosauropoda maradványa, gyomorkövek-
kel (nyíl). A Department of Zoology, Birkbeck College, University of London gyjtemé-
nyébl. (John Attridge szívességébl.)
Massospondylus harriesi, débris d’un Prosauropoda triasique supérieur avec gastrolithes

(fléche.) Collection du Department of Zoology, Birkbeck College, University of London
(pár complaisance de Mr. John Attridge.)

4., 5. Különböz mai barnaalgák Skóciából (Isié of Skye, Isié of Raasay), gyökérszer
képletükhöz tapadt kavicsokkal
Différents Phéophycées récents de l’Écosse (íles Skye et Raasay) avec galets collés á leur

production rhizomorphe.j
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Trouvailles cles galets dans les formations pélagiques jurassique

moven de la Montagne du Bakony

András Galáicz*

Des galets de matiéres magmatiques et métamorphiques ont été provenus des formations
pélagiques jurassique moyen de la Montagne du Bakony (Montagne Centrale de Trans-
danubie, Hongrie). Ces trouvailles sont en quelque sorté surprenantes cár la roche encais-

sante — l’Ammonitico rosso bien connu aux régions jurassiques méditerranéennes — ne
contient d’ailleurs aucune matiére terrigéne. Les galets atteignent 2 á 3 cm et ont été

provenus un á un, leur matiére étant du quartz, quartzite sériciteux et du gránit. On
peut considérer aussi plusieurs possibilités concernant leur origine. Sur la base des analo-
gies actuelles et des provenances pareilles décrites dans la littérature on a traité détaillé-

ment trois explications possibles. On pourrait imaginer que ces galets présentent les

gastrolithes des Reptiles, or en manque des débris de ces Reptiles on ne peut le prouver.
Une autre possibilité: les bois flottés ont transporté ces galets exotiques de la région
littorale. Selon la troisiéme interprétation ces galets présenteraient des détrus collés sur
les Phéophvcées et ils ont été transportés ainsi de la région littorale de la mer jusqu’á leur
lieu d’encaissement á la mer ouverte. Bien qu’on ne peut exclure sans discussion la

Université Eötvös Loránd, Chaire de Paléontologie, H-1083-Budapest, VIII., Kun Béla tér 2.
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possibilité du transport le fait bois flottés, le plus probable serait le transport pár les Phéo-
phycées. Ce qui est approuvé pár le fait que ces galets se présentent un á un et leur grandeur
appartient au domaine de dimensions que les Phéophyeées transportent le plus fréquem-
ment.
En considérant que les Phéophyeées — détaehés des régions de la mer peu profonde —

pourraient étre dérivés pár les courants marins de surface, on pourrait en conclure aussi
á leurs lieux d’origine. En évaluant les informations paléogéographiques et paléo-océano-
graphiques on peut considérer probable que les galets examinés ont été provenus du bord
méridional de la Téthys jurassique, de la zone marginale du rnassif magmato-méta-
morphique érdé situé á l’Est du territoire qu’occupait le Bakony dans le Jurassique. Le
plus probablement ce lieu pouvait présenter le bord Occidental du Massif pélagonien.
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Az ófalui Szén-völgy jura rétegsora

Pataky Nóra—-Józsa Sándor—Punki István*

(4 ábrával, 2 táblával)

Összefoglalás: Az ELTE mecseki terepgyakorlata során tanulmányoztuk a
hegység egyik legkeletibb jura elfordulását, a klasszikus ófalui Szén-völgy rétegsorát.
A pliensbachitól alsóoxfordiig terjed feltárások krinoideás-, márgás-, gumós mészkö-
veibl elkerült ammonitesz és brachiopoda példányok alapján, az egyes rétegcsoportok
biosztratigráfiai helyzetét pontosítani lehetett. A vékonycsiszolatos vizsgálatok a mikro-
fácies típusok, valamint a szedimentológiai jellegek felismerését tették lehetvé. További
üledékföldtani adatokat szolgáltattak az egyes jellemz rétegek mintáinak DTA, szem-
cseösszetótel és nehézásvány vizsgálatai.

Bevezetés és irodalmi áttekintés

A Szén-völgy pliensbachi — alsóoxfordi szelvényét az ELTE 1981. évi me-
cseki terepgyakorlata során tanulmányoztuk. A Böckh J. által éppen száz éve
leírt (1880— 81) klasszikus feltárások Ófalu Meszes-völgyben (Kalk-Thal),

a régebben Eszthernek nevezett településnél találhatók. Böckh munkájában
kzettani alapon több részre osztotta a rétegsort. Valamennyi típusból gazdag
smaradványanyagot gyjtött, s elssorban az ammoniteszek alapján igen

pontos biosztratigráfiai besorolást adott. Az itteni képzdményeket említi

Vadász E. (1935), aki újabb smaradvány-gyjtéseket végzett, s a többi me-
cseki elfordulással párhuzamosítva, részletesen értékelte az ófalui rétegsort.

Kiemelte a kohl-thali kifejldések sajátos jellegeit (kis összvastagság, helyi

fáciesek). Kovács (1953) újragyjtötte az ammonitesz faunát, s azt rendszer-

tanilag és mennyiségileg értékelte. Több, a lelhelyrl korábban nem közölt

ammonitesz fajt ismertetett. A szén-völgyi szelvény eddig legrészletesebb is-

mertetését Hetényi R. et al. (1976) adta. Térképmagyarázójukban a képzd-
mények települési viszonyait, vastagság-értékeit, valamint összesített faunalis-

táit közölték. Munkájukban számos kzettani és szedimentológiai megfigyelés

eredménye szerepel.

Az üledékföldtani, slénytani vizsgálatokhoz az anyagot szelvény mentén,
rétegrl-rétegre haladva gyjtöttük. A terepi megfigyeléseket a minták mik-
roszkópos, DTA, szemcseösszetétel és nehézásvány vizsgálataival egészítettük

ki.

• ELTE slénytani Tanszék Budapest, Kun Béla tér 2. 1083
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A szelvény leírása

A kisebb megszakításokkal tagolt, megközelítleg dlésirányú feltárás sor*
a harangláb közelében, a Meszes-völgybe torkolló Szén-völgy (Kohl-Thal) alsó

szakaszán található. (1. ábra) Ez a Mecsek hegységi liász, valamint magasabb
jura képzdmények legkeletibb felszíni elfordulása. A feltárások 150—330°
csapással, kb. 120 m hosszan helyezkednek el. A fels 85 m képzdményei a
szekérúton és a járda melletti kis magasságú rézsn, valamint a környez házak
udvaraiban hozzáférhetk.

Fbb képzdmények

A) Szürke, finomhomokos meszes-márgás rétegek. A megismert legmélyebben
fekv rétegek a Szén-völgyben a Hunyadi János utca 5. és 6. számú ház udvará-
ban, csupán néhány négyzetméteren vannak feltárva. Valószínleg azonosak
a pliensbachi „hatodik rétegcsoport”-tal (Hetényi R. et al. 1976, p. 22.).

Szürkésbarna, oxidáció sávos, könnyen elváló lemezekbl, illetve keményebb
deciméteres padokból álló, kissé bitumenes finomhomokos — csillámpikkelyes

márga és finomhomokos, agyagos mészk. Vékonycsiszolatában néhány echino-

dermata töredék látható. Az innen elkerült levélmaradványt Podozamites sp.-

nek határozta meg Nagy I. Z. A következ, szálban tanulmányozható képzd-
ményig a rétegek kb. 5 m-en át nincsenek feltárva, de a megjelen krinoideás

mészknek közel azonos dlése van (350/51°).

B) Durva krinoideás, rosztrumos mészk. Sárgásbarna, vörösesbarna, kemény,
átlagosan 15 cm-es, hullámos, tektonikailag elnyírt felszín padokból felépített

biogén mészk. A tüskésbr vázelemek 1— 6 mm-esek, fehérek és barnás szí-

nek, uralkodó mennyiségben szerepelnek, de a 4— 6 cm hosszú rosztrumok
egyes esetekben 30—40 térfogat %-ot is elérnek. Néhány halfogat is találtunk.

A metamorf (kvarc és káliföldpát), valamint magmás-porfiros eredet törmelé-

kes szemcsék mérete a homok frakciótól a diónyi, koptatott kavicsig terjed,

a terrigén anyag mennyisége a 25%-ot is eléri.

Vékonycsiszolatban (I. tábla, 1.) jellemz az igen nagy méret krinoidea és

süntüske világosabb szín orientált továbbnövekedése és a durva pátok között

a limonitos-agyagos-homokos rész összetorlódása, valamint az elegyrészek

egymásba nyomulása (overpacked szövet).

A durva krinoideás összlet aljának korát pliensbachi — alsótoarcinak

valószínsíti az innen elkerült néhány rossz megtartású brachiopoda:

Homoeorhynchia cf. acuta, Spiriferina cf. munsteri, Rhynchonelloidea cf. lineata.

A krinoideás összlettel kapcsolatban említést érdemel, hogy a Hunyadi J.

utcai két átellenes feltárás képzdményei némileg különböznek. Az 5. számú
ház udvarában, az ÉK-i oldalon nagyobb kavicsok és több brachiopoda volt

észlelhet (esetleg az ersebb felszínközeli elbontottság miatt). Itt az alább

ismertetett vörös réteg nincs határozottan kifejldve, csupán a nagyméret
biogén elegyrészek közötti kevés vörös agyagként jelentkezik, arasznyi sávot

alkotva.

C) Vörös, agyagos mészkközbetelepülés. A durva kristályos, krinoideás

mészk padjai között található egy 15— 25 cm vastag, attól rendkívül elüt

* A részletes, rétegek szerinti ismertetés az ELXE Kzettan iTanszékén, a terepgyakorlati jelentésben olvasható
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2. ábra. A feltárt jura képzdmények rétegoszlopa a fontosabb smaradványokkal és a korbeosztással.

Jelmagyarázat: 1. Levélmaradvány, 2. Nannoplankton, 3. Crinoidea, 4. Bivalvia, 5. Gastropoda, 6. Ammonoi-,

dea, 7. Kosztrum, 8. Brachiopoda; A mikrofácies típusoknál: Ec = Echinodermata, Sp = Spicula, Po = Posidonia,

Ka = Radiolaria, Fo = Foraminifera, Pr = Protoglobigerina; M = Mudstone, W = Wackestone, P = Packstone

G = Grainstone

Fia 2 Columnar section of the exposed Jurassic with the major fossils and stratigrapliic subdivisions. L e g e n d:

1 Leaf renmant, 2. Nannoplankton, 3. Crinoidea, 4. Bivalvia, 5. Gastropoda, 6. Ammonoidea, 7. Rostrum, 8. Brachio-

poda- Microfacies types: Ec = Echinodermata, Sp = Spicula, Po = Posidonia, Ra = Radiolaria, Fo = Foramini-

fera, Pr = Protoglobigerina: M = Mudstone, W = Wackestone, P = Packstone, G = Grainstone
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képzdmény. Hullámos réteghatárral követi a fels mészkövet, csupán néhány
apró rosztrum és krinoidea elem hasonlít a környezetére. Sötétvörös, finom-

szemcsés, agyagos mészk.
Vékonvcsiszolatában: biomikrit; mollusca és echinodermata váztöredékes,

aptychusos, ammonitesz átmetszetes, foraminiferákban gazdag mikrofácies.

(Kipreparálható nannoplankton elemek nem fordultak el.) A nagyobb vázele-

mek bioeróziós nyomokat viselnek (I. tábla, 2, 3.). A finom, valószínleg fúró-

alga eredet csatornahálózatot sötét anyag tölti ki. A néhány %-ban szerepl
finomhomok méret extraklaszt zömét kvarc és földpát adja, de látható kevés
nontronitosodott, földpát -porfiros vulkáni kzetszemcse is.

A vörös szín rétegbl néhány, a befoglaló kzettl elüt, sárgásbarna, okker-

szín, átvasasodott, limonittal kérgezett, (valószínleg áthatlmozott) ammoni-
tesz került el. A nemzetségre meghatározható példányok közül Hildoceras sp.

és Eleganticeras sp. említhet. Ezek jellegzetesen alsótoarci faunaelemek, melyek
alapján, figyelembe véve az áthalmozottság lehetségét is, a vörös közbetele-

pülés alsó toarci vagy annál fiatalabb.

D) Krinoideás mészk. A mélyebben fekvnél kisebb (0,3— 2 mm-es) vázele-

mekbl épül fel, mikritet is tartalmaz (II. tábla, 1.). A vörös réteg felett meg-
figyelhet, kb. fél méteren át a kavicstartalmának csökkenése.

A krinoideás mészknek még egy feltárása van a közelben, a Meszes-völgy u.

9. sz. ház udvarában, ahol jól kipreparálva összefügg krinoidea nyéldarabok
és az elzekhez képest épebb vázelemek láthatók. A kevés rosztrumot tartal-

mazó aprókavicsos kzetbl' elkerült egy igen rossz megtartású ammonitesz,
amely nem elég a kzet korának meghatározásához.
E) Márga és krinoideás, kovás mészk padjainak váltakozása. Az elz képzd-

mény után kb. 20 m-nyi vastagságban nincs feltárás, majd bamásszürke mész-
kpadok láthatók. A kb. 26 m vastagságban feltárt képzdmény 10— 40 cm-es
ellenállóbb mészkbl, levelesen elváló puhább márgarétegekbl és vékony,
zöldessárga, meszes agyagcsíkokból áll. A mészk kovás, finomkristályos, alsó

részein kovás gumók, erek, valamint néhány rosztrum látható, felfelé némileg
csökken a krinoideatörmelék mennyisége. Egy-egy rétegen belül, allodapikus

jelleggel, éles határral, elkülönül sávokat alkot a durva, pátos krinoideás,

illetve a finomkristályos mészk (I. tábla, 4.). Több helyen néhány mm-es
féregtúrási nyomok láthatók. A mészk a mállás során sárgás, oxidációsávos,

szivacsos homokkre emlékeztet mészvázak halmazává alakul.

Vékonycsiszolatban : biomikrit, mikropátit, biopátit egyaránt elfordul. Az
extraklaszt tartalom változásával együtt járó éles frakcióváltás határvonala
sokszor sztilolit felülettel esik egybe. Az uralkodó biogén elegyrész az echino-

dermata váztöredék. Foraminiferák, elmeszesedett szivacstk, kagylóhéjak
jellemzik. Több helyen látható felh alakú, éles körvonalában1

kirajzolódó

átkovásodás, vagy epigén sugaras kovakiválás burkol egyes biogén elegy-

részeket. A bioturbáció a kzetben limonitos, foltos színezés, mikrites kitöltés
csatornák alakjában jelentkezik. Atzk vékonycsiszolatában látható, hogy az
alapanyagot finomszemcsés limonitos karbonát, illetve kovaanyag alkotja;

a biogén elegyrészek átkristályosodtak, bels szerkezetüket elvesztették.

Makroszkópos smaradványok nem kerültek el, de törmelékben található

volt egy brachiopoda (T'egulithyris cf. rossi), mely ebbl az összletbl szárma-
zik. Ennek alapján az aaleni emeletet is kéjiviseli.

F) Vörös, márgás, mészkgumós rétegek. Az elz képzdmények után 13 m-el
következnek, feltárt vastagságuk kb. 19 m.
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Az összletet uralkodóan vörös és sárga szín lemezes agyagmárga és kemé-
nyebb mészkgumók építik fel. Helyenként megfigyelhet a vörös, leveles,

meszes agyag és a gumós, sárga, agyagos mészk 5—8 cm-es rétegeinek szabá-
lyos váltakozása. Feljebb a gumók sárga — rózsaszín (kifakult?) mészk
anyagúak, a gumóközöket vörös agyagmárga tölti ki. Ennek az összletnek a fel-

s része a leggazdagabb ammonitesz kbelekben. Egyéb makrofauna: féreg-

túrási nyom, kevés apró krinoidea töredék, élethelyzetben beágyazódott kagyló '

ketts teknk, csiga kbelek, egyéb cephalopoda (Nautiloidea, rhyncholit,
'

rosztrum darabka), brachiopoda.
Vékonycsiszolatban biomikrit, bositrás-protoglobigerinás mikrofácies (II.

tábla, 2.). A mintákban elég szegényes, de meghatározható nannoplankton
|

társaság fordult el. Nagymarosi A. vizsgálatai szerint valamennyi átfutó
j

középsjura, kréta forma, de hajóéinál egyik sem idsebb: Ellipsogelosphaera
britannica, Watznaueria sp., Watznaueria communis, Hexalithus, Cyclogelospiaié-

ra margelli. Az ammoniteszek alapján az alsó- és középsbath megléte biztos,

a felsbath valószínsíthet. Az alsó 2,5 méterbl a gyjtés során nem került

el ammonitesz — lehetséges, hogy itt a bajóci emelet kimutatható, mint arra
1

Böckh és Vadász, valamint Hetéuyi közölt adatokat.
G) Fehér, tömött mészk. Az elz képzdménytl néhány méterre, a harang-

láb közelében, egy kertben van feltárva. Fehér, drapp szín, lencsés, törede-
zett; finomszencsés alapanyagban néhány apró pátot tartalmazó vörös foltos

kovás mészk.
Vékonycsiszolatban kevés foraminiferát tartalmazó radioláriás mikrofácies.

Ilyen mikrofácies-képet ismertetett Nagy I. (1967, pl. I. fig. 1.) az oxfordi

mészkrl. Értékelhet makrofauna nem került el, csupán egy igen rossz

megtartásii ammonitesz lenyomat, aminek alapján a felsjurába tartozás is

lehetséges.

A rétegsor jellegzetes tagjaiból szemcseeloszlási és nehézásvány vizsgálatok

készültek.

Az eredményeket a 3. ábra foglalja össze.

A derivatográfiás és röntgendiffrakciós felvételek értékelése

A teljes kzetanyagból készült vizsgálatok jellemzi a szinte minden felvéte-

len jelentkez, átlag 180 °C-os; 540—570 °C-os; (810) 870—920 °C-os endoterm
csúcs súlyveszteséggel (4/1 ábra). A kalcit bomlása alacsony hmérsékleten
megindul, a súlyvesztés fokozatosan n. Ez valószínleg a mikrites és biogén
elegyrészek eltér méretébl következik.

A vörös (C) réteg mintáján ketts karbonát csúcsot tapasztaltunk (895+910
°C) (4/II. ábra).

Az oldási maradékok DTA felvételei nem tisztázzák egyértelmen az agyag-
ásvány minségét. Az átlag 560 °C-nál jelentkez f súlyvesztés mellett, a
karbonátmenetes anyag még 140, 190, 770 °C-nál mutat endoterm reakciót

(utóbbinál súlyveszteség nincs). Több felvételen 920 °C táján bizonytalan exo-

term csúcs is elfordul. A röntgendiffrakciós felvételen látható 10,2 és 14,3 Á
közötti folyamatos reflexió, fleg illit-kaolinit alkotta montmorillonitos,

smectites kevert szerkezetre utal.
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A. retegcsoport (mészk pad) B. rétegcsoporl (durva krinoideás,

rosztrumos mészk)

C. rétegcsoport (vörös agya- E. rétegcsoport (mészk pad)
gos mészk)

E. rétegcsoport (márga ) F. retegcsoport (vörös,sárga
gumós mészk

)

iU
á

2[ o o o Szi?m
3. ábra. Az oldási maradékok szemcseeloszJási görbéi és jellemz neházásványai. Jelmagyarázat: Om =
az oldási maradék súlyszázaléka, Tu ' turmalin, Ru - rutil, Ci = cirkon, St = staurolit, Szi = szillimanit, He =

hematit, Ma = magnetit, II - ilmenit

Fig. 3. Grain distribution curves and characteristic minerals of the insoluble residues. legend: Om = weight
percentage of the insoluble residue, Tu = tourmaline, IIu = rutile, Ci = zircon, St = staurolite, Szi = sillimanite.

He = hematite. Ma = magnetite, II - ilmenite

6 Földtani Közlöny
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4. ábra. I: Egy, az E rétegcsoport márgáíra jellemz derivatográfiás felvétel. A karbonát lassú bomlása 650 °C-nál
indái. II: A C réteg derivatográfiás felvétele. Jellemz a ketts karbonát csúcs, melyet valószínleg az inhomogén
összetétel biogén elegyrészek okoznak. A környezettl sok tekintetben eltér vörös réteg DIA felvétele is sajátos

Fia. 4. I: Derivatographic pattem characteritic of the maris of Group E. A slow decomposition of the carbonates
begins at 650 °C. II: Derivatographic pattem of Bed C. A charaeteristie feature is the double carbonate peak probably
due to biogenic components of inhomogeneous composition. Diferring in many respects from its environxnent, the red

layer is peculiar alsó as far as its DTA patterns are concemed

Eredmények

Részletes mikrofácies elemzéssel és a vékonycsiszolatok szedimentológiai
kiértékelésével sikerült megismerni a mecseki felsliász-dogger-malm üledék-
ciklus mélyüléses fázisát. A rétegsor zömét alkotó krinoideás mészkövekben
számos jel áthalmozottságra utal, különösen a közbeiktatódó vörös réteg, vala-

mint a vörös gumós mészmárga alatti sorozat allodapikus tagjai.

Biosztratigráfiai szempontból fontos adat, hogy a márgára települ', a szel-

vényben legalsó krinoideás mészkbl felspliensbachi brachiopodák kerültek

el. Ezt a képzdményt Böckh (1880) a liászba, de a késbbi irodalom az I

aaleni-toarciba sorolta. A legfels liász csak a közbetelepül vörös réteg feletti )

képzdmények korára nézve valószínsíthet.

A szürke kovás mészk-márga váltakozásától középsbajocira utaló Stepha-

noceras-ok kerültek el. Valószínleg ugyanebbl a rétegcsoportból származnak
a Böckh, Vadász és Hetényi említette, hasonló korra utaló smaradványok.
Törmelékbl, de nagy valószínséggel e rétegcsoportból származik az a brachi-

opoda, mely az aalenit jelzi.

A vörös, gumós mészmárgából igen gazdag ammonitesz fauna került el,
közel 150 példány. A réteg szerint gyjtött anyag alapján a vörös réteg korát

a bath emeleten belül lehetett meghatározni. Az alsó- és középsbath jelenléte

biztos, a felsbath megléte csak valószínsíthet. Sem biztosan felsbajóci, sem
egyértelmen felsbath faunaelemek nem kerültek el. A fauna alapján a vörös

mészmárga jelenleg feltárt rétegei a kallovi emeletbe nem mennek át.

A vékonycsiszolatok vizsgálatának eredményeit, valamint a rétegtani adato-

kat a 2. ábra foglalja össze.

* * *
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Köszönetnyilvánítás

Els helyen illeti köszönet Galácz Andrást, aki munkánkat végig figyelemmel kísérte
és támogatta. A vékonycsiszolatok kiértékelésében Kázmér M.; az smaradványok
meghatározásában Nagy I. Z., Nagymarosi A. és Vörös A. volt segítségünkre. Szívessé-
güket köszönjük.

Táblamagyarázat — Explanation of Plates

Az egyes mészk szövettípusok megnevezése Folk (1962), Dunham (1962), valamint
Embry and Klovan (1972) szerint történt.

In naming the individual limestone texture types the authors have used the nmén-
clature proposed by Folk (1962), Dünham (1962) as well as Embry and Klovan (1972).

I. tábla — Plate I.

1. B) rétegcsoport (pliensbachi — alsó toarci): Durva krinoideás rosztrumos mészk
(float stone) alapanyaga. Jól osztályozott krinoidea biomikrit (grainstone) szintaxiális

cementtel. Néhol a nyéltagok eredeti körvonala jól látható. 13 X, 1 N
Group B) (Pliensbachian — Lower Toarcian): Mátrix of the coarse crinoidal-rostrum-

bearing limestone (float stone). Well-sorted crinoidal biomicrite (grainstone) with a
svntaxial cement. The original outlines of the crinoid ossicles are visible in somé places.

13X.1N
2., 3. C) réteg (toarci): Mollusca-echinoidea biomikrit (wackestone-packstone): A

mikropátitos alapanyag foltosán sötétvörösre színezett, egyenetlen eloszlásban tartal-

maz mollusca héj törmelékeket (Bivalvia, Ammonoidea), echinoidea tüskéket, echino-

dermata vázelemeket, foraminiferákat. 28, ill. 13 X, 1 N
Bed C) (Toarcian): Mollusc-echinoid biomicrite (wackestone-packstone): The micro-
sparry mátrix is stained dark red in a mottled pattern and contains an uneven distribu-

tion of mollusc shell detritus (Bivalvia, Ammonoidea), echinoid spines, skeletal elements
of echinoderms and foraminifera. 28 or 13 X, respectively, 1 N

4. E) rétegcsoport (aaleni — bajóci): Mikrites, kiékeld sávok és biopátit (wackestone)
váltakozása diagenetikus kovagumóval. 13 X, 1 N.
Bed E) (Aalenian — Bajocian): Alternation of pinching- out micritic stripes and wacke-
stone (biosparite) with diagenetic siliceous nodules. 13 X ,

1 N

II. tábla — Plate II.

1. D) rétegcsoport (toarci ?): Biomikrit (grainstone) helyenként pátos kötanyaggal.
19 X ,

IN
Group D) (Toarcian ?): Grainstone (biomicrite) locally with a sparry mátrix. 19 X, IN

2. F) rétegcsoport (bath): Molluscás biomikrit (packstone). A ,,Posidonia” héjak zöm-
mel irányítatlanul, bioturbációra utaló módon helyezkednek el. 13 X, 1 N
Group F) (Bathonian): Molluscan packstone (biomicrite). The ,,Posidonia” shells are
situated nonoriented, suggesting bioturbation. 13 X, 1 N

3. G) rétegcsoport (oxfordi ?): Atkristályosodott radioláriás pelmikrit. A világos kerek
foltok elmeszesedett radioláriák, a sötétek ismeretlen eredet peloidok (talán eredetileg
Protoglobigerinák )

.

45 X, 1 N
Group G) (Oxfordian ?): Recrystallized radiolarian pelmicrite. The light round mottles
are caleified radiolarians, the dark ones are peloids of unknown origin (maybe Proto-
globigerina specimens). 45 X, 1 N

6 *
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The Jurassic sequence of Coal Valley (Kohl-Thal) at öfalu

N. Paiaky—S. Józsa—I. Dunkl

The formations discussed hereinafter occur in the eastern Mecsek Mountains, S Trans-
danubia, Hungary. Unlike the Mediterranean Jurassic of the Transdanubian Central
Rangé, the Mecsek Mountains have a Jurassic of NW European type represented by a
thick sequence of mainly detrital and subordinately carbonate sediments.
The easternmost, nearly continuous rangé of exposures comprising the Pliensbachian-

Lower Oxfordian stratigraphic interval occurs in the so-called Coal Valley running across
the Meszes-völgy part of Ófalu viliágé. This is a classical locality famous mainly fór its

rich Middle Jurassic ammonite faima studied exaetly a hundred years ago by J. Böckh.
Stratigraphy

a) The lowermost known formation is a grey, fine-sandy, bituminous mari and lime-
stone írom which no fossd of stratigraphic values could be recovered.

b) It is overlain by yellowish-brown to reddish-brown, hard, coarse-grained crinoidal
limestone with belemnite rostra and pebbles. Upon the poorly preserved brachiopods
recovered (Homoeorhynchia cf. acuta, Spiriferina cf. munsteri, Rhynchonelloidea cf. lineata

)

its age appears to correspond to the Upper Pliensbachian (fór thin section image, see
Pl. I, f. 1). According to E. Vadász (1935), the coarsely crinoidal, rostrum-bearing lime-

stone is only locally developed, its heteropical facies is represented by fine-sandy maris
occurring over a large area in the Mecsek Mountains.

c ) Wedged int the crinoidal sequence is a thin, argillaceous limestone bed strikingly

different írom the former. Its ferruginized, ochre-coloured (eventually allochtonous)
ammonites are of Lower Toarcian age (Pl. I, f. 2, 3).

d) Above it, the yellowish, more finely crinoidal limestone continues (Pl. II, f. 1) and
then

e) the greyish crinoidal limestone reappears, alternating with mari layers and locally

siliceous (Pl. I, f. 4). The finer- and coarser-grained parts of the limestone sometimes al-

ternate quite frequently with tracts of allodapic character. From this sediment only one
brach lopod (Tegulithyris cf. rossi), determining an Aalenien age, has come to daylight.

f) Higher up the section, nodular limestone and calcareous maris rich in ammonite
moulds are characteristic (Pl. II, f. 2). This has enabled to distinguish stratigraphic

subdivisions even within the Bathonian. Viewed in thin sections, the rock is character-

ized by a Posidonia-Protoglobigerina microfacies (Pl. II, f. 2).

g

)

The topmost formation exposed is a white, compact limestone with poorly preserved
ammonites of probably Upper Jurassic age (Pl. II, f. 3).

Compared to the Central parts of the Mecsek, the sedirnents exposed here are a little

different in facies and of low thickness. Essentially, thev encompass the Dogger, sub-

sidence, pliase of the Jurassic sedimentation cyele.
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I. tábla — Plate I.
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II. tábla — Plate II.
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Vizsgálatok a Tiszántúl flis-övének egyes

felskréta és paleogén képzdményein

Dr. Dudich Endre

*

(5 ábrával, 8 táblázattal)

Összefoglalás: A (publikált és adattári) szakirodalmi elzmények áttekintése,

az ellentmondások kiemelése után az OKGT 15 mélyfúrásából vett 32 magmintának az
MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában készült ásványkzettani, szervetlen- és szer-

ves-geokémiai vizsgálati eredményeit, azok faciológiai és fejldéstörténeti kiértékelését

tartalmazza a dolgozat. A tiszántúli flis-öv képzdményeirl ezek az els ilyen jelleg
laboratóriumi adatok.

Bevezetés

Az Országos Kolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) Geológiai Fosztályának
megbízása alapján, az 1974— 76 években kidolgozott vizsgálati módszerekkel

a MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma 1977— 78-ban komplex ásványkzet-
tani, geokémiai és faciológiai vizsgálatokat végzett a Tiszántúl déli részének

permotriász, triász, jura és alsókréta képzdményein. 1979-ben, hasonló szerz-
déses megbízás alapján, a Tiszántúl flis-övének képzdményeit vizsgálta.

Ez utóbbi vizsgálatok eredményeit teszi most közzé a szerz, az MTA GKL
— a továbbiakban névszerint felsorolt — kutatói kollektívája nevében.

Az 1979— 80-ban összehasonlításul vizsgált szlovákiai, szovjet-kárpátaljai

és északkelet-erdélyi minták vizsgálatának eredményeirl a Kárpát-Balkán-
Geológiai Asszociáció XII., bukaresti kongresszusán számoltunk be 1981.

szeptemberében. Ezeket a kongresszus kiadványában és a Földtani Közlöny-
ben külön cikként tesszük közzé.

Szakirodalmi elzmények

Kzettan

Polimikt konglomerátumtól (fleg a peremeken), a mószmárgáig terjed, de általában
18—24% CaC0 3

-at tartalmazó, törmelékes-karbonátos képzdmények. A homokkövek
sok földpátot tartalmaznak (grauwacke jellegek). Kivételesen még zátonymészk is

ismert. (Szentgyörgyi K.)

A szemnagyságeloszlásról csak vókonycsiszolati adatok vannak.
Pelit-pszammit rétegek finom- és középritmusos váltakozása, zagyözönök (turbidity

currents), üledékfolyási jelenségek (sediment flow), fleg a „középs” rétegcsoportban
és a terület középs-északkeleti részén.

Turbidit-laminit jellegeket a Tip-1. fúrás középseocénjébl írt le Juhász Á. 1969.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztályának 1980. június 4-i szakülésén.
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Mechano- és bioglifák szinte egyáltalán nem ismertek; Juhász Á. a Tip-2 fúrásból
említ hieroglifát.

Szepesházy K. szerint az alsópaleogén képzdmények zöldesebb színe esetleg glauko-
nittól eredhet.

slénytan

Az általánosan hangsúlyozott smaradványszegénység ellenére az alábbi smaradvány-
csoportok képviselit írták le:

Pollenek, elvétve nannoplankton, mészalgák (Lithothamnium-félék), radioláriák,
agglutinált ill. mészvázú bentosz és plankton foraminiferák (Globotruncana, Trochammina,
Rhabdammina, Globorotalia, Nummulites, Discocyclina fajok), szivacstk, Ostracodák,
Bryozoák, Inoceramus és ritkán egyéb Mollusca héjtöredékek, Crionoideák, Echinodermata
vázrészek.

Geokémia

Az áttanulmányozott irodalomban nincs semmi adat.

Rétegtan

A felskrétából csak a kampáni bizonyított: Szts E. 1969.
A felskrétából csak a szenon bizonyított: Juhász Á. 1969.
A paleocénbl a dániai és a felspaleocén mikrofaunával igazolt: Juhász Á. és Szts E.

1969
A paleocén jelenléte bizonytalan: Szentgyörgyi K. 1979.
A „paleocén” képzdmények alsóeocén (yprézi) korúak: Szentgyörgyi K. 1979.
A „paleocén” képzdmények inkább a maestrichthez csatlakoznak: Völgyi L. 1973.
A paleocén mellett a felsyprézi is igazolt: Juhász Á., Szts E. 1969.

A középseocén faunával bizonyítva van: Juhász A., Szts E. 1969.

A felseocén faunával igazolt: Juhász Á., Szts E. 1969.
Az oligocén jelenléte a Pü-1. fúrásban igazolt (Szepesházy K. 1973, Majzon L. alap-

ján)-

Az oligocén jelenléte nincs bizonyítva: Szts E. 1969.

Az oligocén jelenléte kérdéses: Völgyi L. 1973.

Egyes korábban felseocénnek (ludi) tekintett rétegek oligocén korúak, az alsó- és a
középsoligocén nannoplanktonnal bizonyítva van: Horváth M„ Nagymarosy A. 1979.

Üledékfolytonosság, illetve hézagosság

A legtöbb szerz nem foglal határozottan állást, hogy a felskróta-oligocén sorozat
mennyire folyamatos, illetve milyen jelleg és milyen mérték megszakításokat téte-

lez fel.

A felskrétától az alsóeocén végéig folyamatos: Völgyi L. 1973.

Ez valószín, de nem bizonyítható jól: Szalay A. és társai 1978.

A felskrétából a paleocénbe folyamatos az átmenet: Juhász A. 1969.

A felskréta és a paleocén között üledékhézag és lepusztulás volt: Juhász A. 1969.,

Balogh K. 1974.

A paleocén és az alsóeocén között lehet, hogy diszkordancia van: Balogh Iv. 1974.

A középs- és felseocén transzgresszív települése általánosan elfogadott.

A paleocén-alsóeocén is helyenként transzgresszív település: Juhász A. 1969.

A felseocén-oligocén átmenet vélheten folyamatos: Balázs E. és társai 1979.

Szerkezet

10—90 fok közötti dlésszögek észlelhetk.

Az összes vastagság több mint 1100 m.
Töréses blokk-tektonika: Matyók I. 1969., Szentgyörgyi K. 1979.

Pikkelves feltolódások. Közbecsípett rétegcsoportok (pl. a Nu-3 és Nu-15 fúrásokban):

Balogh K. 1974.

Alsóeocén utáni kipréseldés: Völgyi L. 1973.

Takarószerkezet nem igazolható: Juhász A. 1969.

A fácieselrendezdés nagyjából eredetinek tekinthet valamennyi szerz szerint: kris-

tályos partszegély dél-délkeleten, nyíltabb tenger észak-északnyugaton.
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sföldrajz

Kapcsolat Észak-Erdélyen keresztül a DK-máramarosi belskáxpáti flis-öwel: K-
rössy L. 1959., Juhász Á., 1969., Szepesházy K. 1973., Krössy L. 1977.

Kapcsolat az ÉK-i középhegységi felseocénnel: Juhász A. 1969.

Felslutéciai kapcsolat a Bükkalja és az Erdélyi-medence között: Szts E. 1969.

Kapcsolat dél felé a Vardar-öwel: Juhász A. 1969.

Ez a kapcsolat lehetséges, de nem bizonyítható: Szepesházy K. 1973.

Felseocén-oligocén kapcsolat ÉNv—DK irányban az Erdélyi-medencével: Majzon
L. 1966., Sztrákos K. 1975., Horváth M., Nagymarosy A. 1979.

Flis-jelleg és fejldéstörténet

Valódi geoszinklinális üledékgyjt: V. V. Glusko 1968., Gh. Bombija 1972; [idézi

Krössy L. 1977.]
Nem igazi geoszinklinális: Krössy L. 1977.

A felskrétától az oligocénig bezárólag flis: Korpás L. 1978.

A paleocéntl az alsó-, esetleg a középseocén végéig flis: Juhász A. 1969., Szts E.
1969., Báldi T. és társai.

Az oligocén már nem flis: Juhász A. 1969., Krössy L. 1977.

Kunmadarastól K-re tágabb értelemben vett flis (kezdetleges vagy fél-flisnek is

nevezhet): Szepesházy K. 1973.

A flis-jelleg a paleocén-középseocénben kifejezett (Krössy L. 1977., Szentgyörgyi
K. 1979.) a peremeken epikontinentális képzdményekbe megy át.

A felskréta epikontinentális transzgresszív féleiklus: Völgyi L. 1973.

Kunmadaras és attól Ny-ra a felskréta epikontinentális: Szalay A. 1978.
Nem igazi flis: Szénás Gy. 1965. (idézi Juhász A. 1969.)

Flis, de nem a küls, hanem a bels kárpáti flishez hasonló (speciális árok): Balogh
K. 1974., Mahel M., 1974. idézi Krössy L. 1977., Juhász A. 1969.

Nem valódi flis, átmenet az epikontinentálishoz: Juhász A. 1969.

Flis és flisoid, heterogén flis: Krössy L. 1977.
Tiszta terrigén flis: Szepesházy K. 1973.
Preflis (a felskréta: Contescu 1968), idézi Krössy L. 1977.
Posztflis (az oligocén: Contescu 1968), idézi Krössy L. 1977.
Szubflis (az Egerlöv-1. átmenet a bükkalji felseocénhez):,Balázs E. és társai 1981.
Aszimmetrikus, esetleg többrészes üledékgyjt: Juhász A. 1969.

Mélység: partszegélytl több mint 2000 m-ig. Szepesházy K. 1973.
Elsekélyesedés a kréta végén: Matyók I. 1969.
Nyugaton sekélyebb, északkeleten mélyebb: Szepesházy K. 1973.
Kordillera a parton, amely az oligocénre már lapos tönkké pusztult le: Krössy L.

Hí

Tehát az összkép sok tekintetben rendkívül ellentmondásos. Ez indokolta,

hogy e sokat vitatott problémakört új oldalról, tervszer komplex ásványtani

-

-kzettani-geokémiai anyagvizsgálattal közelítsük meg.

A vizsgált anyag

Összesen 15, pillérül kiválasztott fúrás 32 magmintáját szemeltük ki részletes

vizsgálatra. A durvatörmelékes képzdményeket elkerültük; egyébként a min-
ták a flis-öv képzdményeit területileg, földtani kor és makroszkópos kzettani
jellegek szerint elfogadhatóan képviselik, az alábbiak szerint:

Átlagos karbonát-tartalmuk 23,8%; 20 minta pelit, 12 pszammit. Mélység
szerint 1195— 2350 m közül valók (I. táblázat).

A kútkönyvek és a nyomtatásban megjelent, valamint csak OKGT adattári

jelentésekben föllelhet szakirodalom áttanulmányozása után 4 szelvényt

szerkesztettünk, amelyek további 50 fúrást is érintettek. Ezeket sövény-
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Mintajegyzék

List of samples

I. táblázat - Table I.

Sor-

szám

N°of
sam-
ples

Mélyfúrás

Borehole

Mag
száma

N# of

sam-
ples

Mélységköz

Interval,

m
Kor

Age

Kzetnév

Rock tvpe

1 . Fegyvernek K-l 18. 2240,0-2245,0 Pc-E, kzetlisztes agyagmárga (dolomitos)
silty clav mari (dolomitic)

2. Fegyvernek K-l 19. 2286,0-2291,0 Pc-E, meszes aleurolit (dolomitos)
calcareous siltstone (dolomitic)

3. Fegyvernek K-l 20. 2 347,0-2350,0 Pc-Ej meszes aleurolit (dolomitos)

calcareous siltstone (dolomitic)
4. Hajdúszoboszló-3 9. 1308,0-1309,0 0, ' kzetlisztes márga (dolomitos)

1
siltv mari (dolomitic)

5. Hajdúszoboszló-3 10. 1373,0-1374,5 E,
1

kzetlisztes agyagmárga
silty clay mari

6. Hajdúszoboszló-3 11. 1444,0-1449,0 E,
|

meszes aleurolit (agyagos)

calcareous siltstone (clavey)
7. Hajdúszoboszló-3 12. 1471,5-1474,5 E, 1 meszes homokk calcareous sandstone
8. Hajdúszoboszló-3 13. 1542,0-1543,0 E, i meszes homokk calcareous sandstone
9. Hajdúszoboszló-3 15. 1671,0-1672,0 E, meszes homokk calcareous sandstone

10. Hajdúszoboszló-8 3. 1175,0-1178,0 E. homokos mészk sandy limestone
11. Hajdúszoboszló-8 4. 1246,5-1248,5 E, meszes homokk calcareous sandstone
12. Hajdúszoboszló-8 5. 1375,5-1381,0 J. palás márga shaly mari
13. Hajdúszoboszló-1

5

5. 1447,0-1450,0 o, kzetlisztes agyagmárga (dolomitos)
1

siltv clav mari (dolomitic)
14. Hajdúszoboszló-31 6. 1534,0-1537,0 E, agyagmárga (dolomitos) clay mari (dolomitic)
15. Kisújszállás-4 9. 1745,0-1748,0 E, kzetlisztes agyagmárga (dolomitos)

siity clay mari (dolomitic)
16. Kisújszállás-ÉK-2 3. 1973,0-1978,0 Pc— E, meszes aleurolit (dolomitos)

calcareous siltstone (dolomitic)
17. Kisújszállás-ÉK-2 4. 2089,0-2096,0 Ej mészmárga calcareous mari
18. Kisújszállás-ÉK-2 5. 2195,0-2200,0 K, meszes, homokos aleurolit

calcareous, sandv siltstone
19. Kunmadaras-

3

7. 1794,5-1808,0 K, agyagmárga (dolomitos) clay mari (dolomitic)
20. Kunmadaras-3 9. 1866,0-1871,5 E, kzetlisztes márga (dolomitos)

silty mari (dolomitic)
21. Kunmadaras-

3

10. 1997,0-2002,0 K, meszes homokk (dolomitos)

calcareous sandstone (dolomitic)
22. Nagykörü-l 13/1. 2283,0-2288,0 E, agyagmárga (dolomitos) clay mari (dolomitic)
23. Nagykör-

1

13/3. 2283,0-2288,0 E, tufit (meszes, kzetlisztes)

tuíite (calcareous, silty)
24. Nádudvar DK-2 2. 1989,0-1997,0 Ej meszes homokk calcareous sandstone
25. Nyírlugos-1 11. 1195,0-1197,0 0, kzetlisztes agyag (meszes, dolomitos)

silty clay (calcareous, dolomitic)
26. Püspökladány-4 7. 1955,0-1959,0 Ej meszes homokk (dolomitos)

calcareous sandstone (siltv, dolomitic)
27. Piispökladány-5 4. 1960,0-1964,0 Ej agyagmárga (dolomitos)

clay mari (dolomitic)
28. Püspökladány-13 2. 2020,0-2025,0 E, meszes homokk (kzetlisztes-dolomitos)

calcareous sandstone (silty, dolomitic)
29. Tiszapüspöki-1 11. 1872,0-1876,0 E, dolomitos homokk dolomitic sandstone
30. Tiszapüspöki-1 12. 1 1 955,0-1956,5 E t |

1

kzetlisztes agyagmárga (dolomitos)

silty clay mari (dolomitic)
31. Tiszapúspöki-1 13. 2024,0-2027,0 E, dolomitos homokk (kzetlisztes)

dolomitic sandstone (silty)
32. Tiszapiispöki-1 14 ‘ 2124,5-2127,0 E, dolomitos homokk (kzetlisztes)

dolomitic sandstone (silty)

diagramba összefoglalva mutatjuk be (1. ábra). Az eredeti szelvények az MTA
GKL-nek az OKGT Adattárában lev, 1979. évi kutatási jelentésében találhatók
(1:100 000 vízszintes és 1:50 000, valamint 1:10 000 függleges léptékben).

Az alkalmazott vizsgálati módszerek

Makro- és mikroszkópos leírás (Dudich E.)

Szemnagyságeloszlási vizsgálat (Pesty L.)

Szervetlenkémiai kzetelemzés (Lefler J.)
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Szervetlen-kémiai paraméterek széls- és számtani átlagértékei

Extrémé and average valaes oí inorganic Chemical paramétere
III. tdbUUat - TabU III.

Szélsértékek Minimum—maximum values

Kor
Age

Db
N° of

sam-
ples

SiO,/TiO, SÍ0./A10, Ope CaO/MgO

O 2 85,9-267,0 2,9-3,0 -1,26 1,0 -8,3
E, 2 127,5-~ 3,1 -8,2 2,9-3,3 1,4-24,9
E, 4 98,7-1053 4,4 -8,0 0,6-2,6 2,2-10,1
Pc-E, 2 79,4-84,8 3,4 -3,8 0,4-0,5 0,5 -0,7
K, 3 125,5— oo 2,7-7,

3

0,04-15,5 1,3-51,2

Átlagok Averages

0 2 176,3 3,0 1,26 4,6

E. 2 > 127,2 5,6 6,1 13,1

E, 4 355,9 6,6 1,6 5,3

Pc-E, 2 82,1 3,6 0,42 0,6

K. 3 > 308,2 4,6 5,3 18,3

Szélsértékek Min.—Max. values

Db
N° of

Age sam- K,0/Na,0 s—

%

Fe 20 3 % EeO %
ples

0 3 1,5— 5,2 0,3 -0,5 0,08 2,6 -4,5
E, 3 1,1-15,4 0,1 -0,3 0,20 0,4 -2,4
E, 9 0,8-10,2 0,05-0,8 0,01 0,8 -3,7
Pc-E, 6 0,9-2,

5

0,03-0,4 0,04-0,20 3,2-5,0
K, 10 1,0-38,3 0,1 -0,4 0,05-0,9 0,6 -6,3

Átlagok Averages

O 3 2,9 0,4 0,03 3,8

E, 3 6,2 0,2 0,07 1,1

E> 9 3,7 0,3 0 2,0

Pc-E! 6 1,8 0,2 0,07 *,2

Ka 10 13,1 0,1 0,1 2,7

Emissziós színképelemzéses nyomelem-vizsgálat (Tomschey 0.)

Komplex szervesgeokémiai vizsgálat (Sajgó Cs.)

Röntgendiffraktométeres ásványtani elemzés (Árkai P., Tóth M.)
Derivatográfiai vizsgálat (Póka T.)

Vitrinitreflexió-vizsgálat (Horváth Z. A.)

A fentiek alapján a kiértékelést és fácieselemzést Dudich E. végezte vala-

mennyi munkatárs bevonásával.
Az eredményeket a II—VIII. táblázat és a 2— 5. ábra tartalmazza.

Korcsoportonkénti jellemzés

Felskréta mintacsoport (10 db)

Részben mikrorétegzett kzetek. Viszonylag magas a kvarc-földpát arány, ami a
(meglepen) kevés földpátból adódik. Rosszul osztályozott. Metamorf eredet törmelékek.
A hidrocsillám mellett a klorit komoly szerepet játszik a filloszilikátok között. A kaiéit

négyszeres túlsúlyban van a dolomithoz képest. A jórészt filloszilikátokhoz kötött kálium
13-szoros ( !) túlsúlyban van a plagioklászokban lev nátriumhoz képest. Igen kevés a
piritkén. Az oxidációs fok a nagyon reduktívtól az oxidatívig terjed. (Ez utóbbi a bar-

násvörös „puhói” márga típusra jellemz.) Átlagos vitrinit -reflexió: 1,12%.
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Szerves geokémiai paraméterek számtani átlagértékei

Averages of organic geochemical paramétere
VII. táblázat - Tahié VII.

Kot
Ágé

Pc— Ej
K.

Db
N° of

sam-
ples

Corg %

Oorg %
old. mar.

In HC1 in-

soluble

residue

Ski • 10 3

%
SBA ' 10>

%
Ski

Sba
/Ikl l

JBA

3 0,3S '0,62 44 18 4,0 13,6 4,3

3 0,13 0,24 14 5 4,0 14,0 3,7

9 0,29 0,36 17 IS 1,6 7,0 5,2

6 0,44 0,56 24 12 2,5 5,9 3,1

10 0,26 0,33 13 8 1,8 8,2 6,2

„ 1470 „ 1470
E í/

1710 1740

1470
E

161Ó
E —— 1

750

Infravörös extinkció-arányok
Infrared extinction-ratios

Parafin Aromás Gyanta Aszféltén
Para- Aroma- Resi- Asphal-
finic tic nous tenKor

Age

Db
N° o£

sam-
ples

Db
N° of

sam-
ples frakció s%

Weight percentage

O 3 2,0 2,3 2,4 0,7 3 18,3 20,6 33,8 19,6

E, 3 3,5 2,0 11,3 1,8 1 70,0 9,2

20,3

16,7 4,2

E, 9 1,7 1,7 2,9 0,8 2 30,6 32,0 17,4

Pc-E, 6 2,3 2,5 3,7

11,3

0,7 4 46,0 15,5 21,8 16,7

K, 10 1,8 1,6 1,0 3 30,4 26.4 31,7 11,5

Vitrinit-rerlexió széls és átlagértékek koronként

Extrémé and mean values of vitrinite refleetance

VIII. táblázat - Table VIII

Kor
Age

Db
N° of sam-

ples

Vfinimnm

B*
Min.

Maximum
R°
Max.

Számtani átlag

R"
Arithm. mean

O 3 0,62 0,97 0,74

E s 1 1,41

E, 8 0,66 1,74 0,88

Pc-E, 5 0,76 1,39 0,90

K, 4 0,66 1,68 1.12

J, i 1,77

Nyomelem koncentrációk: általában közepes átlagértékek; viszonylag kevés B, Co
és Sr. Határozott pozitív Cr/Ti, Ni/Cr, Ni/Co, Pb/Zn, kevésbé kifejezett poztív Cr/V
korreláció.

Paleocén-alsóeocén mintacsoport (6 db)

Vékonyrétegzett (finomritmusos). Alacsony a kvarc—földpát arány, ami a nagy
(plagioklász) földpát tartalom következménye. Az összes filloszilikát mennyisége jóval
meghaladja a kvarcét. Ezen belül a hidrocsillám és a klorit mellett a kaolinit is némi
szerephez jut. A dolomit két és félszeres túlsúlyban van (!) a kalcithoz képest. A kálium-
túlsúly a nátriumhoz képest^ csekély. Igen kevés a piritkén, bár az oxidációs értékek egy-
önteten igen reduktívak. Átlagos vitrinit-reflexió: 0,90%.

Nyomelem-geokémiai jellemzk: Ti és Zn-maximum; viszonylag sok Co, Ga, Mn, Pb,
V; határozott Sr-minimum. Pozitív Cr/Ti, Ni/Cr és Ni/Co korreláció; kevésbé kifejezett

pozitív Cr/Mn korreláció.

Középseocén mintacsoport (9 db)

Részben vékonyrétegzett. A kvarc alig és közepesen, a földpát közepesen és jól leke-

rekített, részben bontott. Közepes kvarc—földpát arány. A kvarccal közel azonos meny-
nyiség filloszilikát-csoporton belül az uralkodó hidrocsillám mellett a klorit szerepe
kisebb a kaoliniténál. Nyomokban megjelenik montmorillonit is. A karbonátásványok
között közel azonos arányban van jelen a kalcit, a dolomit és a sziderit. Barit meÜett

7 Földtani Közlöny
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2. ábra. Az ásványtani adatok területi elrendezdése

Fig. 2. Régiónál distribution pattem of mineralogical data

gipsz is elfordul. A kálium-túlsúly közel négyszeres. Kevés a pirit-kén. Az oxidációs-
fok értékek kissé reduktívak — enyhén oxidatívak. Átlagos vitrinit-reflexió: 0,88%.

Nyomelem-geokémiai jellemzk: sok Ti, aránylag kevés B, Co, Pb, V, Zn; határozott
Mn-minimum. Kifejezett pozitív Cr/Ti, Ni/Cr, Ni/Co, Pb/Zn és B/Ga korreláció; kevésbé
ers pozitív Cr/V korreláció.

3. ábra. A nyomelemgeokémiai adatok területi elrendezdése. Fölfelé mutató nyíl: az átlagosnál nagyobb koncentráció.
Lefelé mutató nyíl: az átlagosnál kisebb koncentráció

Fig. 3. Régiónál distributionipattern of trace element data. Arrow pointing upwards: concentrations higher that the
average. Arrow pointing downwards: concentrations lower than the average
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Corg
> 0 4 °/o

s
k| > 0.030 V.

4. ábra. A szervesgeokémiai adatok területi elrendezdése. Jelmagyarázat: AB: autochton bitumen, rSz:

részben szapropéles jelleg szervesanyag, Sz: szapropéles szervesanyag, t.m.: többféle migráció, u.m.: utólagos
m igráció

Fig. 4. Distribution pattern of organic geochemical data. Légén d: AB: autochthonous bitumen, rSz: partially

sapropelic organic matter, Sz: organic matter of sapropelic type, t. m.: multiple migration, u. m.: ulterior migration

Felseocén mintacsoport (3 db)

Vegyes osztályozottság. Magas kvarc—földpát arány (sok kvarc és kevés , kizárólag
plagioklász, földpát). (Viszonylag érett üledék). A kvarc mennyiségének felét sem éri

el az összes filloszilikát. Nincs jelen kaolinit. Az átlagban 40% kalcit gyakorlatilag az
egyetlen karbonát-ásvány. Jelents a kálium-túlsúly. Oxidatív jelleg.

Nyomelem-geokémiai jellemzk: kiugró Sr maximum. Sok a B. Egyébként az általá-

nos nyomelem-szegénység jellemz: a vizsgált 13 elem közül 10 (Co, Cr Ga, In, Ni, Pb,
Ti, V, Zn, Zr) a legkisebb átlagértékekkel van képviselve. Az elempárok kapcsolatai nem
jellegzetesek, korreláció nem észlelhet. A B/Ga arány kiugróan magas (3,2, szemben a
többi négy mintacsoport egyönteten 1,4-es átlagával). Ez az alacsony Ga-tartalom
következménye

.

Oligocén mintacsoport (3 db)

Részben finom- és mikrorétegezett. Alacsony a kvarc—földpát arány (a viszonylag
kevés kvarc miatt). A sok filloszilikát között a klorit mennyisége eléri a hidroesillámét.
Montmorillonit nyom is akad. A kalcit a dolomithoz képest két és félszeres túlsúlyban
van. Háromszoros a kálium-túlsúly. A fél %-ot megközelíti piritkén. Az oxidációs fok
értékek reduktívak. Növényi töredékek találhatók. Átlagos vitrinit-reflexió: 0,74%.

Ezek a minták a leggazdagabbak nyomelemekben. Kiugró maximumot mutat a Cr,

Mn, Ni, Pb és a Zr, de (kevésbé kifejezett) maximuma van még a Co, Ga és In-nek is.

Az öt mintacsoport közül 13-ból 8 elemnek itt van a legnagyobb átlagértéke. Ezen belül a
Nyil-1/11. sz. minta különösen kiemelked értékeket mutat.
A B/Ga határozott negatív, a Ga/Na 20 viszont pozitív korrelációt mutat.

Úgy tnik, mintha a Cr mennyisége fokozatosan növekedne a felskrétától a középs-
eocénig.
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Nyomelemeloszlás

A 20%-nál kisebb karbonát-tartalmú mintákban egyetlen vizsgált elem sem dúsul.
A 20—40%-karbonát-tartalmú („agyagmárga jelleg”) mintákban dúsul a Cr, Mn, Ti
és a Zr. A 40—60% közötti karbonáttartalmú („márga jelleg”) mintákban dúsul a B,
In, Pb és V. E két kategóriában közel egyez, megemelkedett értékekkel jelentkezik a
Co, Ga, Ni és Zn. A 60%-nál nagyobb karbonáttartalmú képzdményekben csak a Sr
mutat maximumot, az összes többi vizsgált elemnek minimuma van.

Határozottan a pelites kzetekben dúsul a Co, Ga, Mn, Pb, Sr, V és Zn.
A pszammitos kzetmintákban egyedül a Cr átlaga adódott valamivel magasabbnak

(kevesebb a nagyon alacsony érték), az eltérés azonban nem szignifikáns.
Az ásványkzettani és szerves-, valamint nyomelem-geokémiai adatok területi elosz-

lása sokkal jellegzetesebb, mint a kor ,vagy kzettípus szerinti. Az ebbl kapott képet a
2., 3., 4. ábrán mutatjuk be. A fácies- és fejldéstörténeti következtetéseknek els-
sorban ezek szolgáltak alapul.

Faciológiai és szervesgeokémiai értékelés

Felskréta

Pszammitos-pelites-karbonátos, aránylag „érett” (sok kvarcot és kevés földpátot
tartalmazó), közepes nyomelem-tartalmú, különféle oxidációs állapotú, viszonylag kevés,
nagyrészt autochton, a minták felénél huminites, bitument tartalmazó kzetek. Ezek
délnyugatról északkelet felé átmenetet képeznek az epikontinentális-nyílttengeri és a
mélytengeri flis kifejldés között. (Megjegyzend, hogy a bels-kárpáti öv felskréta
képzdményeinek egy része sem flis kifejldés.)

Faleocén -alsóeocén

Pelites-dolomitos, „éretlen” (sok plagioklász-földpátot tartalmazó), részben kaolinit-
tartalmú üledékei igen reduktívak; sok Ti-t és viszonylag sok egyéb nyomelemet tartal-

maznak. Corg tartalmuk anyakzet mennyiség. Szervesanyaguk a kolajképz szakasz-
ban van. Sok kloroformoldható, jórészt huminites típusú bitument (közel azonos meny-
nyiség mobilis és kötött bitument) tartalmaz. /?k |

és /?BA értékek alacsonyak. Az északi
területrészen jellemz a magas Mn-tartalom. Finomszemcsés, finomritmusos flis kifej

-

ldésnek tekinthet, mélytengeri lerakódásúak.

Középseocén

Ebben az idszakban vált nagyon kifejezetté a nyugati és a keleti területrészek (rész-

ben már korábban is mutatkozó) üledékképzdési különbözsége.
Nyugaton dolomitos-sziderites-kaolinites, kissé reduktív, nyomelem-dús, viszonylag ,,

sok (anyakzet mennyiség) szervesanyagot (jórészt huminites autochton bitument)
tartalmazó, még finomritmusos, rosszul osztályozott, alig vagy közepesen koptatott

szemcséj, flis jelleg üledékek rakódtak le.

Keleten rétegzetlen, közepes és jól koptatott szemcséj, káliföldpátos, ersebben degra-

dált, csak alárendelten dolomitos, viszont kloritos, gipszes-baritos, kissé oxidatív, a B
kivételével nyomelemekben és szervesanyagokban szegény, epikontinentális üledékek
képzdtek. Ezekben a legkisebb az Ski/SBA arány.

A nyugati területrészen a paleoeén-alsóeocén üledékekhez megszakítás nélkül kapcso-

lódó, azoktól nehezen elkülöníthet és néhol Numtnulites striatus-t tartalmazó flis kép-

zdött.
A keleti területrészen az Erdélyi-medence felslutéciai képzdményeihez nagyon

hasonló, több helyen a pre-mezozóos kristályos kzetekre transzgresszíven települ,

Nummulites perforatus-t is tartalmazó, epikontinentális sekélytengeri üledékek rakód-

tak le.

Felseocén

Csak a terület keleti felének egyes hajdúszoboszlói fúrásaiban van meg. Részben transz-

gresszíven települ a Hsz-8. sz. fúrásban felsjura márgapalára; annak anyagát feldol-

gozva tartalmazza. Kvarchomokos-kaolinitmentes („érett”); kalcium-karbonátban és

Sr-ban dús, oxidatív, nyomelemekben rendkívül szegény, Nummulites fahianii-Préver-í,



„ teljes közel
or9 búik sample

>. 'ttom. A Hajdúszoboszló-3 fúrás ásványtani-geokémiai szelvénye

Fig. 5. Mineralogical-geochemical profile of borehole Hsz-3
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Bryozoákat, Lithothamnium-féléket tartalmazó, epikontinentális-sekélytengeri kifejl-

dés. A Corg tartalom igen alacsony: a szerves anyag túlnyomó része oxidálódott. Ezen
belül viszont kevés a benzol-alkohol-oldható bitumen, nagy a kötött birumen részaránya,
és nagy az Skl/SBA arány. Többféle szervesanvag-migráció is valószínsíthet.

Ez a kifejldés nagyon eltér az ÉK-i Kárpátok felseocén flisétl. Az Erdélyi-medence
és a Bükk-alja (Mezkeresztes vidéke) epikontinentális felseocén képzdményei közötti

összeköt kapcsot képviseli.

Oligocén

Csak a keleti területrészen van meg (Hajdúszoboszló, Nyírlugos; irodalmi adatok sze-

rint Püspökladányban is). Valószínleg folyamatos iiledékklépzdéssel fejldik ki a fels-

eocénbl. Pelites-karbonátos. A filloszilikátok között a klorit válik uralkodóvá. I Jjra

megjelenik a dolomit. Viszonylag piritdús, reduktív, nagy nyomelemtartalmú (különösen
gazdag Mn-ban). Szervesanyagban gazdag (különösen oldási maradékra vonatkoztatva),
a nagy eloxidálódási veszteség ellenére. A kloroform-oldható és a benzolalkohol oldható
bitumen egyaránt sok. Több a mobilis, mint a kötött bitumen; magas az Sk|/SBA arány.

Epikontinentális, részben euxin fácies. Élesen különbözik az ÉNy-i és az ÉK-i Kár-
pátok ..menilitpala” és ,,Krosnói homokk” típusú flisétl. Összeköt kapocs (a fels-
eocénhez hasonlóan) az Erdélyi-medence északi peremének és az Északi-középhegység-
nek a tardi-rupéli képzdményei között.

Szénhidrogén-genetikai szempontból elssorban a felskréta-paleocén-alsó-

eocén és a nyugati területrészen ehhez kapcsolódó, még szintén flis típusú

középseocén a legkedvezbb.
A 22 flis minta közül 9 eléri az anyakzet határértékének tekintett 0,4% Corg

tartalmat. Ezek mind a terület nyugati és déli részérl valók. Bitumenjük
túlnyomórészt huminites jelleg és autochton helyzet. Elssorban gázképzésre

alkalmas. Érettségi fokuk alapján azonban e képzdmények még a kolaj-
képzdés f fázisában vannak.
Kedvez lenne még az oligocén képzdmény-csoport is, de korlátozott elter-

jedése és kis vastagsága miatt nem jelents.
Saját eredeti szervesanyaga tekintetében a legkevésbé kedvez az epikonti-

nentális középs-, fels-eocén.

A hajdúszoboszlói területen idben és térben kiterjedt migráció történt,

valószínleg gáz fázisban. (Kedvezett ennek az ersen tektonizált, tört szer-

kezet.) A szapropéles szervesanyagot tartalmazó felsjura márgapala jelenleg

gázszolgáltató fázisban van, de korábban kolajat is kellett leadnia.

Fejldéstörténet

A vizsgált minták és a megrajzolt szelvények alapján még közelít képet sem
lehet alkotni a terület felskréta-paleogén képzdményeinek szerkezeti viszo-

nyairól.

Mégis úgy tnik, hogy a hajdúszoboszlói részterület tektonikai fejldéstör-

ténete jelentsen eltérhetett a többiétl. (Részben vonatkozik ez a püspökladá-
nyi terület déli részére is.) Itt transzgresszív település a középs— felseocén
képzdménycsoport; jura rögök ismerhetk fel; a szerkezetileg kiemelt helyzet
részen az alsópannóniai képzdmények — a középs-, felsmiocén képzdmé-
nyek kimaradásával — közvetlenül a paleogénre települnek.

Egy ÉÉNy—DDK csapású, törésen, mobilis szerkezeti pászta látszik kiraj-

zolódni, közel merlegesen a Szolnok— Mármarosi flis-öv csapására. Ezen át

jöhetett létre epikontinentális sekélytengeri összeköttetés az Erdélyi-medence
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és az Északi-középhegység déli eltere között. Ez két lépésben történhetett,
délkelet fell bekövetkez tengerelnyomulással: a felslutéciai és priabonai
korszakban. Ezzel megsznt az összeköttetés a Szolnok—Nádudvari flis árok-
rész és a Kárpátok flis tengere között.

Viszont az Erdélyi-medence és az Északi-középhegység eltere közötti epi-

kontinentális-sekélytengeri összeköttetés az alsó- és középsoligocénben is

fennállt. (A legfiatalabb minta a középsoligocén tetejét jelzi. Biztos felsoligo-

cént eddig nem sikerült kimutatni.)

Nyitott kérdés, hogy a nyugati területrészen volt-e tengeri üledékképzdés a
középseocén és a középsmiocén között.

Úgy tnik tehát, hogy a vizsgált területen a flis-képzdés a felskrétában
(az eddigi adatok szerint a szenon kampáni emeletében) kezddött és a két

területrész fokozódó elkülönülésével keleten csak az alsóeocénig, nyugaton a-

középseocénig bezárólag tartott. Tehát késbb kezddött és korábban fejez-
dött be, mint a Kárpátokban. Minthogy nemcsak térben, hanem idben is jóval

korlátozottabb kiterjedés, nem meglep, hogy egyes flis jellegek kevésbé
kifejezettek, mint a Kárpátok bels és különösen küls, igazán típusos „flis”

övében

.

Kérdés, vajon a hajdúszoboszlói terület jura rögei nem lehetnek-e paleocén-

alsóeocén flisen „úszó” „szirtek” vagy „olisztohtok”, a pienini szirt-övhöz

hasonló módon, esetleg annak — mindmáig ismeretlen — délnyugati folytatá-

saként. (Fekvjük jelenleg feltáratlan.)

A lepusztulási területeket illetleg valószínsíthet, hogy nyugat-északnyu-
gat fell egalább részben dolomitos törmelékanyagot kapott a felskréta-

középseocén süllyedék. Dél fell plagioklász-gazdag, klorit-dús, részben degra-

dált (hidrocsillámos), kaolinites, részben még biotitos, enyhén metamorf,
intermedier, részben bázisos kzetek szolgáltattak lepusztulási termékeket.

Délkelet ( ?) fell káliföldpátban viszonylag dús, gránitos összetétel kzetek
nagyrészt csak mechanikailag aprózódott, kémiailag kevésbé mállott, de jobban
koptatott törmelékanyaga került az üledékgyjtbe.

Tisztázatlan az északi területrészen nagyobb Mn-tartalom és az oligocén

általánosan megnövekedett nyomelemtartalmának eredete. Ez utóbbiban

esetleg már a felseocén vulkánosság is szerepet játszhatott. (Nem ismeretes,

nincsenek-e paleogén vulkáni képzdmények pl. a Nyírség általában egyönte-

ten neogénnek tekintett vulkanogén összletében). A vizsgált minták között

csak egyetlen (középseocén) mintában mutatkozott tufit.

összesítés

Mennyiben módosítják, ill. egészítik ki az új adatok a korábbi, szakiroda-

lom alapján felvázolt, részben egymásnak ellentmondó ismereteket összesít

képet ?

1. Kzettani összetétel

Részletesebbé vált a korábban jórészt csak makro- és mikroszkópi leírások

alapján kialakított kzettani kép. Különösen jellemzek földtani kor és terület-

egységek szerint, a filloszilikát-típusok arány-változásai, a kvarc-földpát arány

mint mállottsági-érettségi mutató, a koptatottság mértéke, továbbá egyes

járulékos ásványok (sziderit, gipsz, barit) megjelenése.
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2. slénytan

slénytani vizsgálatokat nem végeztünk. A néhány vékonycsiszolatban

észlelt smaradványok jórészt az epikontinentális felseocénre jellemzek
(Nummulites sp., Bryozoa sp., Lithothamnium sp.).

3. Geokémia

Teljesen újak mind a szervetlen, mind a szervesgeokémiai adatok. Ezek alap-

ján jól elkülönül egymástól három képzdménycsoport:
a) A jórészt flis kifejldés felskréta, paleocén-alsóeocén és (a nyugati terü-

letrészen) középseocén képzdmények.
b) Az epikontinentális, karbonátos középs- és felseocén képzdmények.
c) Az oligocén képzdmények.
A szervesanyag mennyisége és típusai szerint igen részletes osztályozás volt

elvégezhet.
Szénhidrogénföldtani szempontból potenciális anyakzetként az a) csoport

képzdményeinek a terület nyugati és déli részérl származó mintái bizonyultak

a legkedvezbbnek. (9 mintában 0,4%-ot meghaladó Corg tartalom.) Bitumen-
típusuk túlnyomórészt huminites és autochton. így elssorban gázképzésre

alkalmas. Érettségi fokuk alapján azonban e képzdmények még a kolajkép-
zdés f fázisában vannak.
A hajdúszoboszlói területrészen idben és térben kiterjedt migráció zajlott le,

valószínleg gáz fázisban. A szapropéles szervesanyagot tartalmazó felsjura

márgapala jelenleg gázszolgáltató fázisban van, de kolajat is kellett elzleg
leadnia. (Corg tartalma alapján ez is eléri a potenciális anyakzet határértékét.)

4. Rétegtan

Csak egyes minták átsorolására került sor. Az összkép nem változott (a te-

rület egészére nézve a felskréta, szenon kampáni alemeletétl az oligocén

rupéli emeletének végéig terjed a rétegsor.)

5. Üledékfolytonosság, ill. hézagosság

A terület nyugati részén a szenontól a középseocén végéig folyamatos, tér-

ben fokozatosan kiterjed üledékképzdés valószínsíthet. A keleti részen

a középseocén (felslutéciai) képzdmények transzgresszív települések.

A felseocén ebbl folyamatosan fejldik ki, részben túlterjedve idsebb kép-

zdményekre transzgredál. Az oligocén folyamatosan, de éles fácies-változással

fejldik ki a felseocénbl.

6. Szerkezet

A préselt jelleg, jórészt meredek dlés helyzet kétségtelen. A szervesanyag
érettségi foka azonban nem vall különösebben ers tektonikai igénybevételre.

A szelvényeken töréses-széthúzásos tektonikát tüntettünk fel. Valószín azon-
ban, hogy fleg a hajdúszoboszlói területen, a rögtorlódásos-feltolódásos szer-

kezeti típus is jellegzetes. Kérdéses a jura rögök értelmezése, hogy ti. ezek a
krétaképzdmények fel-, ill. kitolódott fekvjét képviselik-e, avagy szírt,

esetleg olisztolit jelleg tömbök.



412 Földtani Közlöny 112. kötet, 4. füzet

7. sföldrajz

A felskrétában és a paleocén-alsóeocénban nyugat felé az epikontinentális
tenger, kelet felé pedig (Erdély északi részén át) a bels-kárpáti flis öv tengere
felé tételezhet fel fácies-átmenettel járó összeköttetés.
A középseocén fels részétl a középsoligocén végéig erre közel merlegesen

epikontinentális tengerág kötötte össze az Erdélyi-medence északi részét az
Északi-középhegység déli elterével. Ebben az idben már nem volt közvetlen,
flis fácies összeköttetés területünk nyugati része és a bels-kárpáti flis öv
között.

8. Flis-jelleg, fejldéstörténet

A felskréta képzdmények területünkön nyugattól kelet felé egyre határo-
zottabban flis jellegek.

A legkifejezettebb a flis-jelleg a paleocén-alsóeocénban, a délnyugati terület-

részen egészen a középseocén végéig.

A csak a keleti részen meglev felseocén és oligocén képzdmények nem flis,

hanem epikontinentális típusúak.

9. Képzdési mélység

A flis-típusú képzdményeket jórészt a kontinentális lejtn, 200— 1000 m
közötti képzdésnek valószínsítjük. Ennél nagyobb mélységek sem zárhatók
ki.

Az epikontinentális képzdmények a szárazulatai párkány (self) sekélytengeri

üledékei. A 200 m-nél nagyobb képzdési mélységet talán csak az oligocén egyes

képzdményei haladják meg.

Befejezés

A képzdmények tér-idbeli kapcsolatainak vizsgálatánál azok jelenlegi

térbeli helyzetébl indultunk ki. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy —
különösen flis-képzdmények esetében — nem hanyagolhatóak el a továbbiak-

ban a nagyszerkezeti helyzetváltozások. Ez palinszpasztikus rekonstrukciót

igényelne, amire jelen munkánk keretében nem vállalkozhattunk.

H: íjc :Jc
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Investigations on somé Upper Cretaceous and Paleogene formations

of the Flysch Beit of the NE Great Hungárián Piain

Dr. E. Dudich

A brief summary is given of the published and unpublished papers of the formations

studied.
In 1979, commissioned by the Geological Department of the Hungárián Oil and Gas

Trust, (OKGT), the Laboratory fór Geochemical Research of the Hungárián Academy of

Sciences (MTA GKL) carried out complex laboratory investigations (fór the first time)

int the mineralogy, petrology, organic andinorganic geochemistry of 32carefully selected

core samples from 15 hydrocarbon exploratory boreholes (Table I): granulometry by L.

Pesty; inorganic chemistry by J. Lefler; optical emission spectrography by O. Tom-
schey; organic geochemistry by Cs. Sajgó; X-ray diffractometry by P. Árkai and M.
Tóth; DTA-DTG (derivatography) by T. Póka; vitrinite reflectance by Z. A. Horváth.
The results are summed up in Tables II—VIII and Figs. 2—5. In the Hungárián text the

results are discussed in detail.

4 geological cross sections were plotted (with additional 50 boreholes considered) and
combinedlnto a fence diagram (Fig. 1).

Somé mineralo-petrological parameters turnéd out to be rather characteristic with

respect to their spatio-tempóra 1 changes. Such are: the relative percentage of different

phvllosilicates, the quartz-feldspar ratio, and the occurrence of somé accessory minerals

( K-feldspar, siderite, gypsum, barite). In both organic and inorganic geochemical aspects,

three formádon groups could be distinguished: a) Upper Cretaceous-Paleocene-Lower

Eocéné and (in the W subarea only) Middle Eocéné flysch formations; b) carbonatic,

epicontinental Middle and Upper Eocéné rocks, and c) Oligocene sediments, particularly

rich in microelements.

Somé rocks of group a) represent possible hydrocarbon source rocks (Corg more than

0.4%, with predominantlv huminitic and autochtonous bitumens being still in the main

phase of oil generation). Vitrinite reflectance increases regularly with geologic age.

A regionaí comparison with similar formations of the adjacent regions beyond the

State bordér will be published in a separate paper.

Address of the author:

Dr. Dudich Endre
Hungárián Geological Institute (MÁÉI)
Budapest, XIV. Népstadion út 14. Pf. 106. H— 1442
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In memóriáin Hantken Miksa

Adatok a Nummulites-fajok törzsfejldési

kapcsolataihoz

Dr. Kecskeméti Tibor

(1 táblázattal)

'

i

Összefoglalás: A vázlat az egyes taxonok (összesen 109) alaktani jellegeinek
hasonlósága és ontogenezise alapján, továbbá rétegtani és földrajzi elterjedésük figye-
lembevételével készült.

Összeállítása hármas célt szolgált : a magyar Nummulites-fajok beépítését a Nummu-
litesek általános törzsfejldési sémájába; egyes hiányzó tagok beillesztését bizonyos fej-

ldési sorokba; némely helyen korrekciót az eddigi törzsfejldési vázlatokban.
Nyolc törzsfejldési csoport volt elkülöníthet: a laevigatus— brongniarti (N

.
penzes-

gyoerensis), a distans—irregularis, a burdiganensis—perforatus (N. baeonicus

)

,
a globu-

lus—variolarius (N. suemegensis , N. dudarensis, N. rozlozsniki)

,

a discorbinus (N. máj-
zoni, N. iohannis, N. zircensis), a partsehi—lorioli—fabianii (N. böckhi, N. gizehensis
lászlói, N. gizehensis tatabányaensis

)

, a striatus (N. subplanulatus, N. kovácsiensis, N.
subtilis maior, N. kopeki, N. striatus pannonicus, N. striatus inflatus

)

és az anomalus

—

stellatus (N. anomáloides). Zárójelben az eddig csak Magyarországról elkerült taxo-
nok. A Nummulitesek törzsfejldési kapcsolatait az I. táblázat mutatja.

A bakonyi Nummulites-fa,un& monografikus feldolgozása során (Kecske-
méti T., 1981) olyan sok, jelents részében új onto-, ill. filogenetikai vonatkozá-
sú adat gylt össze, hogy ezek nemcsak lehetvé, hanem szinte feladattá tették
egy törzsfejldési vázlat összeállítását.

Törzsfejldési vázlatom az egyes fajok alaktani bélyegeinek hasonlóságán és

ontogenezisén alapszik, de összeállításánál figyelembe vettem a taxonok rétegtani

és földrajzi elterjedését is.

A figyelembe vett alaktani bélyegek többsége bels; közülük — sorrendben
— a spira növekedési tendenciája, a kamrák és szeptumok alakja és száma,
mikroszférás generációnál az embrionális szakasz jellegei, megaloszférás generá-

ciónál a kezdkamra mérete és alakja a legfontosabb. A küls bélyegek közül a
válaszfalcsíkok lefutása, valamint a granuláció megléte, ill. hiánya a legmeg-
határozóbb. A mikroszférás generáció alaktani bélyegeinek változását nagyobb
súllyal vettem figyelembe, mivel e generáció jellegei, elssorban spiraképe,

tükrözik legjobban a fejldés f tendenciáit.

E jellegek tökéletesed változása alapján a taxonokat morfológiai sorokba
állítottam. Mivel e változások az id folyamán nyomon követhetk, azok törzs-

fejldési értéknek tekinthetk.
A Nummulites-ía,]ok fejldésének általános irányát a mikroszférás generáció

ontogenezisében követhetjük legjobban nyomon. Ennek vizsgálatánál több,
....

|

A szerz címe:

Dr. Kecskeméti Tibor
Természettudományi Múzeum
Föld- és slénytár
1370 Budapest, Post^fiók 330.
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az irodalomban elszórtan található megállapításra támaszkodhattunk (de la
Harpe, Ph., 1881— 1883; Heim, A., 1908; Boussac, J., 1911; Douvillé, H.,

1919; Rozlozsnik, P., 1924; Abrard, R., 1928; Schaub, H., 1951, 1963, 1966a,

b; Hottinger, L ., 1977; Golev, B. T., 1978). Közülük a következ', kétségte-

lenül igazolt, hármat vettem munkám legbiztosabb kiinduló pontjául.
— A mikroszférás generáció spirája 3 szakaszból áll: a bels, embrionális

(ez a megaszférás generáció kezdkamra átmérjének megfelel rész), a középs
(megfelel a felntt megaszférás alak teljes házátmérjének) és a küls szakasz-

ból, mely a megaszférás generáció házátmérjén felüli spiraszakasz (Heim, A.,

1908). Összehasonlító vizsgálataimnál így, a megaszférás alak spiráját a mik-
roszférás alak középs szakaszával tudtam összevetni, míg a megaszférás alak-

nak csak utolsó, esetleg utolsóeltti kanyarulatában figyelhet meg az a ten-

dencia, mely a mikroszférás forma küls szakaszát jellemzi, s összehasonlít-

ható.
— Különös fontossága van az ontogenezisben a kamraalak változásának.

St Rozlozsnik P. (1924) szerint nemcsak onto-, hanem filogenetikai jelent-

sége is van, amennyiben a primitív taxonoknál az operculinoid (magas) vagy
assilinoid (izometrikus), a fejletteknél pedig nummulitoid (hosszú) kamraalak
a jellemz.
— A mikroszférás generáció spirájának középs szakasza jellemz az egyes

fajokra, míg mindhárom szakasz együttes jellege a fajok általános fejlettségi

szintjére ad felvilágosítást. Utóbbi alapján lehet megállapítani egy taxon
helyét egy filogenetikai sorban (Schaub, H., 1963).

A nemzetség fejldésének vizsgálatánál Abrard, R. (1928) néhány alapvet
megállapítása volt kiindulási alapom. Eszerint: 1. Minden Nummulites fejldési

ág salakja granulálatlan, 2. Az salakokból granulált, ill. granulálatlan taxo-

nok egyaránt kibontakozhatnak, 3. Granulált taxonból sohasem fejldhetik

granulálatlan, 4. A granulálatlan taxonok fejldésének f iránya: laza, sza-

bálytalan spira — szoros, szabályos spira — laza, szabálytalan spira operculi-

noid kamrákkal.

E f ontogenetikai és filogenetikai törvényszerségek mellett vizsgálataim

során több kisebb-nagyobb összefüggést és szabályszerséget figyeltem meg,

melyek legfontosabbjai a következk:]
— Minden fejldési sorban, ill. ágban a fejldés két komponensbl tevdik

össze: egy progresszív és egy regresszív elembl. Progresszív elemek: a spira

szorosabbá válása, a kamrák hosszabbodása, a ház és a megaszféra átmérjé-

nek növekedése, a szegélyléc vastagodása, a szeptumok számának növekedése,

a válaszfalcsíkok lefutásának bonyolódása, valamint a granuláció megjelenése.

Regresszív elemek: a spira lazulása, a kamrák magasodása, a ház és megaszféra

átmérjének csökkenése és a degenerációs jelenségek. A progresszív és regresz-

szív elemek aránya szabja meg a fejldés irányát, jellegét és ütemét.

— A fejldés során fellép új taxonok többnyire divergencia útján jönnek

létre. Ilyenkor egy-egy evolúciósán plasztikus (többnyire ersen variábilis)

faj a jellegek fejldésének csak általános tendenciáját hordozza magában s

belle különböz evolúciós tényezk (szétterjedés, elkülönülés, szelekció,

sodródás stb.) hatására új taxonok válnak ki. Ez magyarázza a táblázatban

(I. táblázat) található sok elágazást. Egy-egy faj idbeli átalakulása (anagene-

zis) kisebb arányban fordul el.
— Viszonylag sok a földrajzi és környezeti tényezk hatására kialakult

taxon. A törzstaxontól való eltérés többnyire nem nagy, általában csak alfaj-
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szint, ami arra utal, hogy az egyes populációk több-kevesebb kapcsolatban
voltak egymással. Mindez, bakonyi vonatkozásban, összefüggésben van az

idszakonként és helyenként egzisztáló szigettengerrel és a nagyfokú fácies-

változékonysággal

.

Részben a már régebben publikált megállapítások, részben pedig jelen vizs-

gálataink során tett megfigyelések egy olyan törzsfejldési séma kialakításához

adtak támpontokat, mely az egyes fajok leszármazási, ill. oldalági kapcsolatait

a fejldés dinamizmusa alapján kísérli meg felvázolni.

Filogenetikai vázlatom összeállításánál nemcsak bakonyi, hanem az összes

hazai fajokra és bséges külföldi összehasonlító anyagomra (utóbbiban 16

topo- és 2 holotípusra !) támaszkodtam. A vázlatba bevont taxonok száma 109,

melybl 66 magyar (köztük 52 bakonyi), külföldi 43.

A vázlat kidolgozásánál a vizsgálati anyag mellett a filogenetikai vázlatokat

közl publikációkra különös figyelmet fordítottam. Elssorban Schaub, H.
(in: Hottinger, L. Lehmann, R. — Schaub, H., 1964), Nemkov, G. I. (1967),

Blondeau, A. (1972) és Golev, B. T. (1978) filogenetikai sémáit vettem figye-

lembe, különösen a Nummulitesek fejldésének korai szakaszaira (ilerdi, cuisi)

vonatkozóan. E szakaszt magába foglaló üledékek ugyanis nálunk egyáltalán

nem, vagy csak fels tagozataikkal képviselve találhatók. Ezekben az inter-

vallumokban többnyire változtatás nélkül vettem át részleteket fenti vázlatok

egyikébl vagy másikából. A kontrollt azonban itt is több mint 20 faj vizsgálata

biztosította. Néhány, gyjteményembl hiányzó, de származási szempontból
fontos fajt kontroll nélkül vettem át e vázlatok valamelyikébl.

Bizonyos részletekre vonatkozóan, néhány korábbi megfigyelésemen kívül

(Kecskeméti, T.—Vanová, M., 1972, Kecskeméti, T., 1974, Í980) még de la
Habpe, Ph.— Rozlozsnik, P. (1926), Golev, B. T. (1956), Mamedov, T. A.

(1967), Pavlovec, R. (1969a, b) és Mrevlisvili, N. I. (1978) adataira támasz-
kodtam.
Vázlatom kialakításánál hármas cél vezetett:

— a magyar Nummulites-ía.jo^. beépítése a Nummulitesek törzsfejldési sémá-
jába;

— egyes hiányzó tagok beillesztése bizonyos fejldési sorokba:
— némely helyen korrekció az eddigi sémákban.
Vázlatomat az I. táblázat mutatja, melyen a magyarországi elfordulású

taxonokat nagybets, a külföldieket kisbets, a származástani szempontból
fontos, de gyjteményembl hiányzó taxonokat zárójelbe tett kisbets írás-

mód jelzi.

ífc %

A csoportok származtatása az általánosan elfogadott 3 salaktól történik;

ezek: N. fraasi, N. solitarius és N. deserti.

A N. fraasitól ered a N. laevigatus és a N. distans— irreguláris csoport.

N. laevigatus csoport

Tagjai a felspaleocén— alsóilerdi N
.
fraasihól bontakoznak ki. A középs-

ilerdi N. luxusnál a csoport két ágra, egy sr és egy laza spirájú ágra szakad.

A sr spirájú ág az ilerdi N. couisensis-en és N. bearnensis-en keresztül jut

el az alsócuisi N. jacquoti-hoz, majd a középs— felscuisi N. praelaevigatus-hoz.

A N. praelaevigatus a laevigatus csoport törzsfejldésében fontos taxonnak
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látszik. Az jellegei mutatják a legnyilvánvalóbb származási összefüggést a
Ar

. laevigatus-sal. A kapcsolatot Schaub, H. elbb közvetlenül (Hottinger,
L.—Lehmann, R.—Schaub, H., 1964), majd a felscuisi N. aff. praelaevigatus-

on keresztül vezette le (Schaub, H., 1966a). jabban Schaub, H. N. aff.

praelaevigatus-kt Pavlovec, R. új fajjá kreálta N
.
quasilaevigatus néven

(Cimerman F.—Pavlovec, R.—Pavsic, J.—Todesco, L., 1974).

Az alsólutéciai N. laevigatus-t nagy területen történ egyidej fellépése és

rövid ideig tartó egzisztálása, valamint viszonylag kis változékonysága miatti

homogenitása a fejldési sor stabil és kiemelked fontosságú tagjává teszi.

A sor további fejldését hazai anyagon is vizsgálhattuk. Az egyes taxonok
közti relációk egyszerbbek és jobban követhetk. A N. laevigatus-t a lutéciai

felsbb szakaszaiban egyre nagyobb és laposabb taxonok követik, melyeket a

kamraalaknak, a szeptumok görbültségének, valamint a válaszfalcsíkok alkotta

hálózatnak bizonyos trend szerinti alakulása köt össze. A trend a kamrák
hosszabbodásában és egyidej alacsonyodásában (ez egyben a spira egyre

szorosabbá válását eredményezi), a szeptumok görbültségének csökkenésében
és a hálózat bonyolódásában nyilvánul meg.
A N. laevigatus-t a hosszabb kamrájú, ersen görbült szeptumú és közepesen

bonyolult hálózatú N. sordensis követi, mely csak nevében új hazai Nummuli-
ícs-faunánkban. Valójában azonos Hantken M. egy nmén nudumjával, a N.
ungaricaval (in: de la Harpe, Ph., 1881, p. 129). A kamra további hosszabbo-

dásának (kamraindex 2—3) stádiumát a N. carpenteri képviseli; a szeptumok
görbültsége csökken, a felületi díszítést adó hálózat a N. sordensis-énél bonyolul-

tabb. Az ág legnagyobb és legdifferenciáltabb faja a felslutéciai N.brongniarti.

Szélsségesen hosszú kamra (kamraindex 5— 6), közepesen görbült szeptum, va-

lamint rendkívül bonyolult és finom hálózat jellemzi. A N. brongniarti a sr
spirájú ág végtagja, vele a laevigatus-brongniarti fejldési sor kihal.

A laza spirájú ág az ilerdi N . exilis-en és N. involutus-on keresztül, a cuisi N

.

planulatus és N. aquitanicus közvetítésével jut el a N . laevigatus laza spirájú

megfeleljéhez, az alsólutéciai N . britannicus-hoz. Közben a N
.
planulatus egy

törzsfejldési csomópontnak látszik, mivel a felscuisiben a N. manfredi,

az alsólutéciaiban a N. hágni válik ki belle. Megemlítend, hogy a N. aqui-

tanicus sok jellegében a N . laevigatus felé is mutat kapcsolatot, azonban a spira-

képben már olyan ers eltérések is mutatkoznak a két faj között, hogy azok

a kapcsolat hosszabb ideje (feltehetleg az alsó—középscuisiben) történt

fellazulására utalnak.

A N . britannicus egyenletesen, de sokkal gyorsabban növekv lépése, srn
álló kevéssé hajlott, de ersen görbült szepturnái, valamint a hosszúságához

képest közel kétszeresen magas kamrái különítik el a vele egykorú N. laeviga-

tus-tói, s jelölik ki helyét a csoport laza spirájú ágán. Az oldalágon lev alsó-

lutéciai N. hágni szintén laza spirájú, s növekedési hányadosa és kamraindexe
alapián köztes helvet foglal el a N. laeviqatus és N. britannicus között (Pav-

lovec, R., 1969b).

A mélyebb lutéciai e két laza spirájú taxonja szelvényeinkben nem fordul

el. A laza spirájú ág els hazai képviselje a közelmúltban leírt N. penzesgyo-

erensis (Kecskeméti, T., 1970). Jellegei a N. puschi-Yal való szoros rokonsági

kapcsolatra utalnak. A N. puschi-nál jóval kisebb házátmér, kisebb megasz-

féra, valamint egyszerbb spirakép, továbbá az esetek többségében a N.
puschi eltti idbeli elfordulás felveti annak gondolatát, hogy a N. penzes-

gyoerensis esetleg a N. puschi elfutára. A néhány szelvényben kis szakaszon
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megfigyelhet együttes elfordulásuk azonban inkább azt valószínsíti, hogy
e két taxonunk parallel ágon fejldött s jóval korábban vált ki egy közös
taxonból. Vázlatunk ezt a helyzetet ábrázolja s ugyanerre a következtetésre

jutott Golev, B. T. (1978) is a bakonyi példányok vizsgálata során. Ez a közös
taxon egyelre nem ismeretes, de a N. britannicus és a N. puschi közötti nagy
idintervallumban elméletileg kialakulhatott. Ezt valószínsíti a két legrész-

letesebb filogenetikai vázlat is, melyben ,,n. sp.” jelzés taxonnal van kitöltve

a filogenetikai hézag (Hottinger, L.—Lehmann, R.— Schaub, H., 1964;

Blondeau, A., 1972). Egyébként a szóbanforgó idköz — legalább részben —
úgyis kitöltdhetik, hogy a N. penzesgyoerensis rétegtani elterjedési tartománya
újabb, mélyebb elfordulásokkal kitágul, hiszen leírása óta egyre több szelvény-

bl, az eredetinél nagyobb rétegtani határ között kerül el.
A laza spirájú ág felslutéciai végtagja a nagyméret N. puschi, a N. brong-

niarti laza spirájú megfelelje. A N. britannicus-sál való közvetett kapcsolatát

minden törzsfejldési séma feltünteti, a kapcsolatot biztosító taxonra azonban
— mint az elbbiekben láttuk — csak feltételezések vannak; kikutatására
további vizsgálatok szükségesek. A N. puschi-xal a laza spirájú ág is kihal, így
a laevigatus csoport egyetlen faja sem lépi át a középs/felseocén határt.

N. distans— irreguláris csoport

A több fejldési sort magába foglaló csoport tagjai meglehetsen változatos

jellegeket mutatnak, lutéciai tagjainak egy jellemvonása, a nagy, sokszor

gigantikus méret azonban közös tulajdonságuk.

A fejldési sorok közül a leghomogénebb distans sor van képviselve nálunk.

A sor els tagja a N
.
fraasi-ból, a N . laxus-sal közel egyidejleg kivált ilerdi

N . bolcensis. Következ tagjai az egyre nagyobb méret cuisi N. nemkovi,

majd a N. distans, ill. N
.
polygyratus. Utóbbi két faj között szoros kapcsolat áll

fenn, amit két fontos közös jelleg, a viszonylag vastagabb szegélyléc és a tágabb
spira jelez. A spira tágassága a N. polygyratus-nk\ némileg nagyobb. A kapcsolat

jellegét illeten eltér véleményt tükröz Schaub, H., ill. Blondeau, A. vázlata.

Elbbiben egyenes ágon követi a N. polygyratus a AT
. distans-1 (Hottinger,

L. — Lehmann, R. Schaub, H., 1964), utóbbiban pedig parallel ágon fejldik
a két faj (Buondeau, A., 1972). Vázlatunkban Blondeaut követjük, mivel a két

taxon közül a némileg szorosabb spirájú N. distans-1 véljük az ugyancsak szoros

spirájú alsólutéciai N. millecaput ,,petit” egyenesági eldjének.
A N. millecaput „petit” köztes helyet foglal el mind taxonómiailag (ház-

méret, spira szorossága és szakaszossága, szegélyléc vastagsága), mind réteg

-

tanilag a N . distans és a N . millecaput között, ezért a fejldési sor jellegetes

alsólutáciai taxonjának tekintjük. Ennek általánosítását a taxon jelents föld-

rajzi elterjedése is támogatja.

A N. millecaput „petit” egyeneságú leszármazottja a felslutéciai típusos

N. millecaput. Az elbbiekben felsorolt morfológiai jellegek továbbfejldése jól

megfigyelhet nála. Különösen a spira szorossága és szakaszossága mutat elre-
mutató jellegeket, a ház jelents megnagyobbodása, az ezzel járó kamraszám-
növekedés, valamint a fordulatkettzdések és adventív kamrák megjelenése

pedig a házszerkezet további specializálódását jelzi.

A faj fejldése a felslutéciai folyamán felgyorsult, néhány meghatározó
jellegben gyors és jelents differenciálódás indult meg, mely a N. maximus és

i
N. dufrenoyi elkülönülését eredményezte. Az id folyamán mindhárom faj

8 Földtani Közlöny
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ersen specializálódott, fejldésük egyre jobban kiteljesedett s párhuzamosan
fejldve hamarosan fejldésük csúcsára értek. Rövid akmikus szakasz után
kedveztlen környezeti változások hatására, s valószínleg evolúciós erejük

csökkenése miatt is, a parakmébe jutottak, ahol a túlspecializálódás okozta
nehézségekkel is küzdve (gigantizmus, táplálkozási és házszilárdítási problé-

mák stb.) hamarosan lehanyatlottak s a felslutéciai végszakaszában kihaltak.

Az alsóilerdi N. solitarius az salakja a

N. burdigalensis - perforatus csoport

tagjainak. A N. solitarius és az alsócuisi N. burdigalensis közötti közbens
taxon az ilerdi N. pernotus. A N. burdigalensis jelents evolúciós plaszticitást

mutat, emiatt fontos törzsfejldési csomópont. Belle legalább 4 taxon bonta-
kozik ki. Egyenes ágon a felscuisiben egy aN

.
gallensis felé rokonságot mutató

taxon, a N. aff. gallensis követi. Oldalágon fejldött a markáns granulációjú,

viszonylag laza spirájú N . campesinus, a finoman granulált, sr spirájú N.
friulanus, valamint a N. burdigalensis-nél jóval specializáltabb (ennek legfon-

tosabb jele a spira szakaszossá válása) devecseri N. aff. burdigalensis-ünk.
Mindhárom taxon a felscuisire differenciálódott önállóvá, legkésbben a N.
aff. burdigalensis (Kecskeméti, T., 1973).

Az egyenes ágon továbbfejldött N. aff. gallensis-en (ez azonos a N. burdiga-

lensis ssp. b-vel; vö. Schaub, H., 1951, p. 121) keresztül bontakozik ki a cso-

portnak a lutéciain átfutó két f ága.

Az egyik fág az egyre differenciáltabb spirájú N. gallensis, N. uranensis,

N. praeaturicus, N . aturicus fajokon keresztül jut el a típusos 3-szakaszos spirát

mutató nagyméret végalakhoz, a felslutéciai N. perforatus-hoz. Ehhez, az ún.

aturicus-ághoz kapcsolódik a N. baconicus, mely spirája alapján a N. uranensis

és a N
.
jjraeaturicus közé illik. Az aturicus-ág fajai jól tanulmányozottak, szár-

mazási kapcsolataik jól követhetk, minek következtében az ág, a Nummuli-
tesek törzsfejldésének legjobban igazolt szakasza lett (Schaub, H., 1962,

1963). Az ág fajai mind elfordulnak hazánkban is, így feladatunk inkább csak

arra terjedt ki, hogy a megfelel taxonokat a fejldési ág megfelel helyére

illesszük.

A másik fág, a meneghinii-ág a N. lehnerin, N. obesuson, N. crassus-on és a

N. meneghinii-n keresztül vezet a szintén nagytermet felslutéciai zárótagjá-

hoz, a N. biedaihoz. A ház méretének növekedése, a spira differenciálódása,

valamint a kamra- és szeptumalak változása a fejldési sorba állítás alapja.

Itt a N. lehneri filogenetikai helyzete még nem mindenben tisztázott.F jellegei

a meneghinii-ágban, a N. obesus közelében jelölik ki helyét, ezért is helyzetük

ide; de a kamrák alakja, különösen a spira küls harmadában sok hasonlóságot

mutat a N
.
gallensis és a N . uranensis felé is. Ha csak ezt nézzük, akkor a N.

lehneri a két taxon közé, az aturicus-ágba is beilleszthet.

Tisztázatlan származású a N. sismondai és a N. deshayesi. Jellegeik minden-

képpen a perforatus csoportba utalják ket, de mivel többirányú kapcsolatot

is valószínsítenek (fként a kamra- és szeptumalak tekintetében), az elbbi két

ágba sorolásuk bizonytalan. A legvalószínbb, hogy a N. burdigalensis pergra-

nulatustól (a kapcsolat alapja a granuláció hasonlósága) már a középscuisiben

kiszakadt s a lutéciaiban mellékágra futott fajokkal van dolgunk (Schaub, H.,

1963).
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A A. deserti-ti származnak a

A. globulus— variolarius— incrassatits, a discorbinus, a partsch i lorioli -fa-
bianii, a striatus és az anomalus— stellatus csoport fajai.

Az ide sorolható csoportok viszonylag nagy száma a fejldés változatos út-

jairól tanúskodik. A fejldés sokirányúságát jelzi az is, hogy egyes csoportok
meglehetsen heterogének s több ágat foglalnak magukba. Ennek megfelelen
e csoportok kialakítása körül van a legtöbb bizonytalanság, ill. vitatott

pont a törzsfejldési vázlatokban.

A A. deserti differenciálódása az alsóilerdiben indul meg. Ekkor különül ki 3

fontos faj: a A. globulus, A. rotularius és A. praecursor. A A. globulus törzsfaja

a globulus— variolarius— incrassatus és discorbinus csoportnak. A A. rotularius

meglehetsen izoláltan helyezkedik el, mellékágnak tekinthet. A A. praecursor

fejldési csomópontnak látszik, belle válik ki a középsilerdiben a A. partschi,

N. atacicus és A. praelucasi. A A. partschi -ból kibontakozó hálózatos fajok a
partschi— lorioli—fabianii csoportot, a A. atacicus-ból kifejld vonalazott
taxonok a striatus csoportot alkotják. A A. praelucasi szintén mellékágra futott

taxonnak látszik.

A. globulus— variolarius— incrassatus csoport

A többnyire kicsi és gömbölyded házú taxonokat tartalmazó csoport „gyö-
kérfaja” a felscuisibe is felhatoló A. globulus. A A. globulus jellegzetes bélye-
geit a lutéciai folyamán a A. variolarius-bsbn látjuk leginkább kiütközni. A két

taxon között a közvetlen kapcsolat kérdéses. Nehezíti e téren a tisztánlátást

a N. variolarius jelents változékonysága és tág rétegtani elterjedése (gyakorla-

tilag a teljes lutéciaiban, st a felseocén alján is elfordul). A törzsfejldési

vázlatok általában közbens faj közbeiktatásával kapcsolják össze a két taxont,
vagy aA. globulus -ból korán elkülönülve oldalágon helyezik el aA. variolarius-t.

Vázlatunkban a felscuisiben egy közbüls fajt feltételezve, de egyenes ágon
valószínsítjük a két taxon kapcsolatát.

A közelmúltban leírt A. suemegensis és A. dudarensis (Kecskeméti, T.,

1974, 1970) több rokonvonást mutat aA. variolarius-sál. Elbbit az alsólutéciai-

ban, utóbbit az alsó/középslutéciai átmeneti szakaszban jelentkez oldalágnak
tekintjük. Kiválásuk idpontját és fokozatait egyelre nem ismerjük, csak
annyi biztos, hogy a A. dudarensis fontosabb jellegei jól illenek a fejldési

sornak abba a szakaszába, mely idben a A. variolarius morfogenetikai fejldé-
sének felslutéciai fázisa elé esik.

A A. variolarius a felslutéciaira taxonómiailag kissé stabilizálódott, egysé-

gesebb lett, de átlépve a középs/felseocén határt újból plasztikussá vált s egy
viszonylag gazdag és heterogén felseocén Nummulites-fauma, kiinduló faja lett.

A differenciálódás után ontogenezisében rohamos egyszersödés figyelhet meg,
mely — még mindig a felseocén kezdeti periódusában — a kihaláshoz vezetett.

A A. variolarius-ból már a felslutéciaiban kivált a A. incrassatus
,
mely a

teljes felseocénben és az oligocén egy jelents szakaszában is egzisztált. Belle
ágazott ki az eocén/oligocén határon a csak oligocénben él A. vascus. A A.
variolarius igazi differenciálódása azonban csak a felseocén kezdeti szakaszá-
ban kezddött el. Nagyjából egyidejleg váltak le mellékágakként a domború
A. rectus, valamint a lapos A. prestwichianus és A. bouillei. Közös jellemvoná-

8*
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suk az operculinoid típusú kamra. A N. rectus és a N. prestwichianus a fels-
eocén végén kihalt, a N. bouillei még az oligocén kezdeti szakaszában is élt.

Morfogenetikai vizsgálataink arra utalnak, hogy a N. variolariusnak fejl-

dési sorában vitt szerepét — jóval alacsonyabb szinten — a felseocén közepe
táján egy primitív spirájú taxon, a N. páravariolarius vette át. Egzisztálása
csak a felseocén fels szakaszára esett.

Az elbbiektl eltér habitusú és szerkezet N. chavannesi szintén a fels-

eocén kezdetén különült ki, s jelenléte a felseocén nagy részében megfigyelhet.
Belle a felseocén közepe táján a N. budensis vált le, mely átlépve az eocén/oli-

gocén határt a Nummulites génusz egyik utolsó fajaként vesz részt a gyér
oligocén Nummulites-í&una, alkotásában.

Mélyebben kikülönül, a globulus— variolarius vonalhoz kapcsolódó N.
rozlozsniki. Rozlozsnik P. ismertetett egy N. globulus-sal rokon taxont a Doro-
gi-medencébl (N. globulus rasse dorogensis n. r.; Rozlozsnik, P., 1929, p. 102,

Taf. III, Fig. 32, 36). A leírásból kiderül, hogy a taxon fbb jellegeiben a N.
globulus-hoz, de néhányban a N . variolarius-hoz is kötdik. Késbb e taxont
Méhes K. N. rozlozsniki néven faj rangjára emelte (Méhes K., 1961). A faj

bezáró kzetét, az operculinás agyagmárgát régebben yprésinek tartották.

Rétegtani revizójakor (Szts E., 1967) azonban kiderült, hogy lutéciai kori. Ez
a N . rozlozsniki és N

.
globulus rokonsági relációját nem érintette, csupán azt a

változást hozta, hogy a N. rozlozsniki a lutéciaiba, tehát idben távolabb került

a N. globulus-tói. Az elkülönülés idpontja kérdéses, de nagyon valószín, hogy
a taxonok alsólutéciai nagy formaképz szakaszára esik. A N. rozlozsniki

bizonyos bélyegekben a N . subplanulatus felé is mutat rokonvonásokat, de

ezek már nagyon ,,halványak”. Ebbl arra következtethetünk, hogy a két

taxon elkülönülése már régen, feltehetleg a variolarius és striatus fejldési

vonal különválása idején történhetett.

A N. rotularius nagy területen való elfordulása ellenére kevéssé ismert faj

;

származási kapcsolatai tisztázatlanok. Már az salaktól való származtatás

tekintetében is eltérések vannak. Schaub, H. a N. solitarius-ssd egyidejleg
induló és parallel fejld ágra helyezi, s a burdigalensis—perforatus csoportba

sorolja. Vázlatában úgy tünteti fel, hogy ilerdi és alsócuisi egzisztálás után
egyeneságú, biztos leszármazott nélkül eltnik (Schaub, H., 1951; Hottinger,
L. Lehmann, R.—Schaub, H., 1964). Nemkov, G. I. (1967) és Blondeau, A.

(1972) egyaránt a N. deserti-t\ eredezteti a N. rotularius-t, de amíg Nemkov,
G. I. közvetlenül (egyébként a faj rétegtani elterjedését a teljes középseocénre
kiterjeszti), addig Blondeau, A. a N. praecursor közbeiktatásával. E tekintet-

ben a véleményalkotáshoz csak N. deserti példányok álltak rendelkezésünkre,

N. praecursor összehasonlító anyagunk nem volt. Ezért vázlatunkban — feltéte-

lesen — úgy tüntetjük fel a N. rotularius-t, hogy az a Nummulitesek fejldésé-

nek már igen korai szakaszában önálló fajjá vált s a felsilerdin és alsócuisin át

fejldve a felscuisiig élt. Ebbl a taxonból vált le egyre ersebb specializálódás

nyomán a devecseriA
T

. aff. rottilarius-unk (Kecskeméti, T., 1973). (Ez egybevág
azzal a közismert ténnyel, hogy a Nummulitesek a cuisi végén érik el jelentsen

specializált taxonokkal fejldésük els csúcsát.) Ennek, a fejldés vonalába

ill továbbfejldött alakját lutéciai Nummuliteseink között eddig nem találtuk

meg.
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N. discorbinus csoport

Tagjait, elfogadva Blondeau, A. (1972) felfogását, oldalágon a N. globulus-

tól származtatjuk. Az ilerdi— cuisi N. globulus és a csoport felslutéciai taxon-

jai közt a hasonlóság jegyei valóban felismerhetk, de ezek annyira fellazultak

már, hogy egy közbens faj közbeiktatását teszik szükségessé. Ennek a fajnak

nagy evolúciós plaszticitásúnak kellett lennie, mely a lutéciai közepe táján

ersen differenciálódva több taxonnak lehetett kiinduló faja (vázlatunkon
kérdjel jelzi). Ezek kis idkülönbséggel fellépve a felslutéciaira érték el teljes

faji önállóságukat.

Közülük a N. discorbinus és aN . discorbinus minor régen ismert, a N. majzoni,

N. zircensis és N. iohannis a közelmúltban került leírásra (Kecskeméti, T.,

1970). Közös jellemvonásuk a sugaras válaszfalcsíkkal borított duzzadt ház,

a szabályos spira és a vastag szegélyléc. Egyéb jellegeik közt néhány (ház-

méret, központi pillérkúp megléte vagy hiánya, szeptumok görbültsége, kamra-
alak) kiváló bélyeg az egyes taxonok elkülönítésére, de köztük egy sincs, mely
egyértelmen a progresszió irányába mutatna. így a legaprólékosabb vizsgála-

tainkkal is csak annyit tudtunk kimutatni, hogy a csoport fenti taxonjai közeli

múltban élt, közös stl származnak, igen szoros rokonsági kapcsolatban állnak

egymással, és hogy viszonylag rövid törzsfejldési pályafutásuk alatt (közülük a

N. discorbinus élettartama a leghosszabb) parallel fajokként egzisztáltak egymás
mellett. így a N. zircensis-nek Golev, B. T. (1978) által a teljesen más csoport-

ba tartozó N. rotularius-tói való származtatása nem kellen megalapozott.

N. partschi— lorioli—fabianii csoport

Az ide tartozó taxonok eredete az ilerdi N. praecursor-ra, vezethet vissza.

Belle bontakozott ki a cuisi törzsfejldési szempontból egyik legfontosabb

taxonja, a N. partschi. A N. partschi-n a cuisi folyamán a granuláció elrende-

zdésében bizonyos változás, tökéletesedési tendencia figyelhet meg, de ez

legfeljebb alfaj szinten jelentkezik. E tökéletesedés alacsonyabb fokát képviseli

az alsócuisiben a N. partschi granifer, melyet egyenes ágon a fejlettebb granu-

lációjú típusos N. partschi követ a felscuisiben. A N. partschi granifer elég nagy
variabilitású ;

belle több faj, ill. alfaj kiválását jelzik a törzsfejldési vázlatok.

Az egyenes ágon jelentkez típusos N. partschi-ból a lorioli sor, az oldalági N.
bactchisaraiensis-hl a gizehensis sor alakul ki (Hottinger, L. —Lehmann, R.—
Schaub, H., 1964; Blondeau, A., 1972), míg az ugyancsak oldalágon fejld
N. partschi aequalispira a fabianii sor felé mutat törzsfejldési vergenciát

(Nemkov, G. I., 1967, Grigorjan,| Sz. M. 1971). A N. partschi-ból a cuisi leg-

fels szakaszában még egy taxon kiválik; ez a devecseri faunánkból elkerült,

N. partschi-nk\ jóval specializáltabb N. aff. partschi (Kecskeméti, T., 1973).

Továbbfejldött, magasabb rétegtani helyzet követje nincs, így ez az oldalág

törzsfejldési „vakvágánynak” tekinthet.

A többi sor a lutéciaiban megújulva fejldik tovább. A megújulás az egyenes
ágon futó praelorioli— lorioli sor tagjainál tartott a legrövidebb ideig. Csak a

lutéciai alsó felében egzisztálnak. A taxonok jól észlelhet hasonlóságai, friss,

nem nagymúltú kapcsolatokra utalnak. Az elbb fellépA. praelorioli törzsfejl-

dési, a belle kibontakozó N. lorioli inkább rétegtani szempontból fontos.

A N. boussaci a lorioli típus felé (laza spira, vastag szegélyléc, szeptumállás) és

a szomszédos ágon fejld gizehensis típus felé (meanderez válaszfalcsíkok,
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bonyolultabb hálózat) egyaránt mutat hasonlóságokat (Rozlozsnik, Pm 1929).

Ezek alapján köztes helyet foglal el a N. lorioli és N. gizehensis között. Kapcso-
latai olyan ersek e két fajjal, hogy a N. boussaci kiválása közülük, de valószí-

nbben közös sükbl (a bizonytalanságot külön fejldési ágra helyezéssel és

kérdjellel jelezzük) nem nagyon lehetett mélyebben, mint a cuisi/lutéciai

határ.

Hosszabb élettartamú ág a gizehensis sor; fajai egymást követve, ill. egymás
mellett fejldve gyakorlatilag a teljes középseocénben megtalálhatók. Alsó-

lutéciai alakja egy kisméret N
.
gizehensis (N. gizehensis petit; sensu Schaub,

H.; in: Hottinger, L.—Lehmann, R. — Schaub, H., 1964). Valószínleg e

primitív granulációjú és spirájú taxonból alakult ki már a felslutéciaiban a N.
gizehensis lászlói-n — (Rozlozsnik, P., 1929) keresztül a nagytermet, típusos

N. gizehensis. Ezt, a sor többnyire óriási termet, ersen specializálódott

(esetenként túlspecializált, már degenerációs jelenségeket is mutató) végalakja,

a N. lyelli követi. Vele a gizehensis sor fejldése a felslutéciai végs szakaszá-

ban csúcspontjára jut, majd hirtelen hanyatlással még a középseocénben
kihal. Rozlozsnik P. (1924) a gizehensis alakkörön belül még elkülönítette a

N. gizehensis tatabányaensis-t is. Ezt, a N. gizehensis lászlói-val azonos rétegtani

elterjedés taxont szk területre korlátozódása miatt (csak a Tatabányai-
medencébl került el), egy sajátságos ökológiai viszonyok között kialakult,

lokális taxonnak tartjuk. Ugyancsak lokális, tatabányai fajnak tekintjük a N.
böclchi-1, melynek jellegei egy nagyon távoli partschi-rokonságra utalnak
(Rozlozsnik. P. ( 1924, p. 49). Ennek, a felslutéciai végszakaszából ismert

taxonnak mélyebb lutéciai múltjáról, ill. kapcsolatairól semmit sem tudunk,

így vázlatunkban kérdjellel érzékeltetjük bizonytalan eredetét.

A legtovább egzisztáló sor a hálózatos praefabianii—fabianii—intermedius

sor. Néhány régebbi — nem eléggé megalapozott — filogenetikai besorolást

(planulatus—laevigatus— brongniarti sor: d’Archiac, A.—Haime, J., 1853;

Douvillé, H., 1906; Gabrieljan, A. A., 1957, ill. striatus sor: Douvillé, H.,

1919; Abrard, R., 1928) követen az újabb vizsgálatok nyilvánvalóvá tették,

hogy az idetartozó fajok sét a N. partschi alakkörben kell keresni. A cuisi N.
partschi és a felslutéciai N. praefabianii legfbb jellegeinek (válaszfalcsíkok és

szegélyléc metszéspontjában kialakult markáns pillérek, jellegzetes hálózat)

nagyfokú egyezése ezt kétségtelenné teszi. E két taxon között azonban jelents

idintervallum van, melybl e sor fejldéstörténetére vonatkozóan csak kevés

adatunk van. Ezek két f filogenetikai tendenciát valószínsítenek.

Az egyik szerint a N. partschi, ill. N. partschi aequalispira és a N. praefabianii

közbens taxonnélküli filogenetikai kapcsolatban vannak egymással (Ptuhjan,

A. E., 1967; Grigorjan, Sz. M., 1971; ill. Nemkov, G. I., 1967). Ez a N.
partschi középseocén jelenlétét szükségelteti, amit e szerzk vázlataikban fel is

tüntetnek.

A másik szerint a N
.
partschi, ill. N

.
partschi aequalispira és a N. praefabianii

között — lefelé egyelre tisztázatlan kapcsolattal — az alsólutéciai N. bironen-

sis, továbbá a középslutéciai N. hormoensis (csak kérdjelesen !) és a N . bulla-

tus közbens fajok biztosítják a filogenetikai összeköttetést (Hottinger,

L.—Lehmann, R. — Schaub, H., 1964; ill. Blondeau, A., 1972). Ez utóbbi 3

fajból összehasonlító anyagunk nincs, ezért e tekintetben állást foglalni nem
tudunk. Vázlatunkban a megfelel helyen kérdjellel jelezzük a két tendencia

bármelyikének valószínségét.

A N. praefabianii körül az utóbbi idben taxonómiai problémák merültek fel.
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Kacsaeava, I. V. (1969) szerint a kaukázusi (Grúzia; innen írták le a fajt) és a

mediterráneum nyugati részének lelhelyeirl elkerült példányok nem teljesen

azonosak. Bonyolítja a helyzetet, hogy újabban Örményország felslutéciai

képzdményeibl elkerült egy ebbe az alakkörbe tartozó taxon, mely nem
mindenben egyezik a N. praefabianii grúziai példányaival (jellegei primitíveb-

bek), ugyanakkor közel áll a nyugat-európai példányokhoz. Kacsarava, Z. D.

(1969) ezt N. ptuchjani néven új fajnak írta le, s a nyugat-európai N. praefabia-

nii közeli megfeleljének tartja. Vizsgálati anyagunkban, kaukázusi és nyugat-

európai összehasonlító anyag alapján, a N
.
praefabianii-t látjuk képviselve,

ezért vázlatunkban a felslutéciaiban a N. praefabianii-t tüntetjük fel.

A fejldési sor a középs/felseocén határt átlépve a N. fabianii-val folytató-

dik. A N. praefabianii és &N
.
fabianii között a kapcsolat egyeneságú és közvet-

len. Ezt Herb, R. és Hekel, H. a fabianii csoport fajai spiradiagramjának
quantitatív elemzése alapján mutatta ki (Herb, R.— Hekel, H., 1973). (Itt

említjük meg, hogy e szerzk aN
.
praefabianii ésN. fabianii közötti kapcsolatot

oly ersnek vélik, hogy a N. praefabianii-t csupán a N. fabianii egy biarritzi

(= felslutéciai fels része) alfajának (N. fabianii praefabianii) tekintik.

A N. fabianii evolúciósán meglehetsen plasztikus faj. Több folyamatos
szelvény (Priabona: Roveda, V., 1961; Mossano: Ungaro, S., 1969; Bojnice és

Fels-Garam völgye: Vanová, M., 1972; Possagno: Herb, R.—Hekel, H.,

1973; Kolozsvár: Bombita, Gh., 1975) N. fabianii-jának vizsgálata alapján

kiadódott, hogy a faj teljes priabonait kitölt fejldése során 4 különböz
törzsfejldési állapotot mutató taxonómiai fázis (fellép, epibólikus, hanyatló,

átmeneti) figyelhet meg (Bombita, Gh., 1975). E, mindenképpen faj kategória

alatti, fázisokra bonthatóság ellenére a N. fabianii egységes fajként egzisztál a
teljes priabonaiban s az irodalomban szerepl N. retiatus (Roveda, V., 1959)

és N. aff. fabianii (Ungaro, S., 1969) csak alfajai a N. fabianii-n&k. Vázlatunk-
ban csak a N. fabianii retiatus-t tüntettük fel.

A N. fabianii a priabonai vége felé átmeneti alakokra bomolva [Vanová, M.
(1972) 6 morfológiai csoportot különít el az átmeneti alakok között !] azeocén/o-
ligocén határon átadja helyét a nagyobb s fejlettebb jellegeket mutató N.
intermedius-na.k.

A N. intermedius az alsóoligocénben virágzik, de még a középsoligocén nagy
részében is jól prosperál. A középsoligocén végén hirtelen hanyatlásnak indul,

s a középs/felsoligocén határára rögzítheten kihal. Benne nem csak a fabia-

nii fejldési sor, hanem általában a Nummulitesek egyik földtörténetileg leg-

tovább egzisztáló taxonja hal ki.

N . striatus csoport

A csoportba sorolás f szempontja a vonalozottság, azaz a többnyire kiemel-
ked válaszfalcsíkok sugárirányú egyenes, ill. különböz mértékben görbült
lefutása és elrendezdése. E téren rendkívül nagy változatosság figyelhet meg,
ami az egyes taxonok elkülönítésében sok nehézséget okoz. Bonyolítja a hely-

zetet a sok elégtelenül definiált taxon, a számos nomenklatúrái, valamint eltér
rétegtani értékelésbl fakadó probléma (utóbbi téren különösen a heterokrón
homeomorf fajok okoznak gondot). Ehhez járul még az ide sorolt fajok kevéssé
tanulmányozott volta. Mindezek alapján a csoport törzsfejldési tekintetben
a Nummulitesek legtisztázatlanabb csoportja, s jelenleg még messze van a
NumTMilites-kutatás attól, hogy e csoport Biogenezisére pontos sémát adjon.
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(A csoport heterogenitását, ill. a problémák tisztázatlanságát mutatja az is,

hogy a pontozott díszítés, vonalozott N. garnieri csoport fajait is egyelre ide
sorolják.) A mi vázlatunk is tükrözi a fentiekbl ered bizonytalanságokat.
A csoport törzsfajának az ilerdi alsó szakaszában elterjedt N. praecursor-hó\

kiváló felsilerdi— alsócuisi N. atacicus-t tekintik. A N. atacicus, ill. utóda
felscuisi— alsólutéciai továbbfejldésérl semmit sem tudunk. (A szovjet
szerzk egyönteten a teljes középseocénben is elterjedtnek tekintik a N.
atacicus-t s közvetlen belle származtatják a N. striatus-1.) Az irodalmi adatok
szerint fbb jellegei a jóval késbbi N. atacicus striatiformis-bán, N. acutus-bán
és a N. biarritzensis-ben ismerhetk fel (Blondeau, A., 1972). A N. atacicus
striatiformis grúziai lokális, a N . acutus ázsiai-indiai regionális taxon. A N.
biarritzensis-t taxonómiailag és rétegtanilag nagyon eltéren értékelik s mivel
belle megbízható összehasonlító anyagunk nincs, e tekintetben Schaub, H.
(Hottinger, L.— Schaub, H., 1960) és Blondeau, A. (1972) álláspontját
vesszük alapul, miszerint a N. biarritzensis köztes taxonok közvetítésével a N

.

atacicus -tói levezethet felslutéciai taxon.
Fenti nehézség miatt a N . biarritzensis-t hazánkban eddig biztosan kimutatni

nem sikerült, így vázlatunkban Blondeautól átvett adatként (Blondeau, A.,

1972) valószínsítjük törzsfejldési helyét. Belle, ill. mélyebb sébl válhatott
ki a szoros rokonságban álló N. subplanulatus és N. kovácsiensis, valamint a
közelmúltban leírt finom díszítés N. subtilis maior és a robusztus házú N

.

kopeki (Kecskeméti, T.—Vanová, M., 1972; Kecskeméti, T., 1974). A N.
subplanulatus-t hazánkon kívül több lelhelyrl említik, de mind téves réteg-

tani helyzetben. A tévedés alapja Schaub, H. egy dolgozata (Schaub, H., 1951).

melyben a cuisibl közöl N. subplanulatus-t. A tlünk kapott topotípusok alap-

ján késbb Schaub, H. korrigálta álláspontját s a N. subplanulatus-nak tartott

taxonra a N. soerenbergensis nevet használta (Schaub, H., 1965). A korrekció

sajnálatos módon elkerülte több kutató figyelmét, ezért kerülhetett be néhány
törzsfejldési vázlatba a N. subplanulatus felslutéciai rétegtani elterjedése

helyett a téves cuisi, felsilerdi -alsócuisi, valamint felsyprési adat (Nemkov,
G. I., 1967; Blondeau, A., 1972; Golev, B. T., 1978). Á N. subplanulatus-saí

azonos rétegtani elterjedés N. kovácsiensis, N . subtilis maior és N. kopeki

földrajzi elterjedése kicsi és többnyire izolált; faciológiai okok miatt differen-

ciálódott, oldalágon fejld lokális taxonnak tekintjük ket.
A N. biarritzensis-t egyenes ágon a nagy földrajzi elterjedés N. striatus

követi. Fellépése a felslutéciaiban történik, de fajöltje átnyúlik a felseocénbe
is. Filogenetikai jelentsége abban van, hogy fejldése korai szakaszában jelen-

ts evolúciós plaszticitással rendelkezett. Ugyanis részben belle, részben köz-

vetlen eldjébl kibontakozva parallel ágon számos vonalozott, ill. vonalozott

és pontozott díszítést együtt hordozó (striatopunctulati) taxon fejldött.

Közülük a vonalozott N. pulchellus, valamint a striatopunctulati N. garnieri

csoport fajai jelentsebbek.

A N
.
pulchellus filogenetikai kapcsolatai lefelé részleteiben nem tisztázottak,

csak azt tudjuk, hogy a felseocén elején már néhány striatus-jelleg magasabb
fejlettségi szintjét tükrözve jelentkezik. Az id függvényében egyre fellazul-

tabb spirával mutatkozik s a felseocén végén hirtelen kihal.

A N. garnieri csoport kapcsolatai lefelé] szintén tisztázatlanok. Két felsluté-

ciai taxonja közül jellegei alapján a N. praegarnieri látszik fejldképesebbnek
s egy fejldési sor kiindulópontjának. A csoport meghatározó bélyegeinek (a

ház és a megaloszféra átmérjének, valamint a kamramagasságnak, különösen a
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peremi részen az id függvényében való növekedése) progrediálása egy praegar-

nieri—garnieri—garnieri inaequalis fejldési sort ad ki. A N. garnieri a fels-

eocénre alakul ki, jó ideig változatlanul prosperál, majd a felseocén második
felében jellegei fellazulnak s további differenciálódás után fokozatosan átmegy
az operculinoid kamrákkal bíró N

.
garnieri inaequalis-ba,. Az átalakulás folya-

matát Herb, R. és Hekel, H. mutatták ki mintaszer quantitatív vizsgála-

taik során (Herb, R.— Hekel, H., 1973). A N. garnieri sturi egy, a típusosnál

alacsonyabb kamrákkal rendelkez, kis területen mutatkozó lokális taxon,

mely korán oldalágra futva fejldési ,,vakvágánynak” tekinthet.
A típusos N. striatus mellett a felslutéciai folyamán oldalágon több striatus

alfaj is fejldik. Differenciálódásuk a N. striatus-sál egyidej lehetett. Közülük
a N. striatus minor nagy elterjedés, míg a N. striatus pannonicus és a N. stria-

tus inflatus a magyarországi lelhelyeken kívül csak néhány elfordulásból is-

mert. Az alfajok rétegtani elterjedése lényegében fedi egymást.
Jellegeit tekintve a striatus csoportba tartozik &N . beaumonti is. Konzervatív

morfológiai bélyegei evolúciós merevségre utalnak. A N . biarritzensis-h\, a N
striatus-sál egyidejleg kikülönül vakon végzd fejldési ágnak tekintjük

A striatus csoporton belül teljesen önálló származási vonal, a rendkívül ke-

véssé tanulmányozott N
.
praelucasi (felsilerdi

)

—N. apertus (alsólutéciai) ág,

mely a N. praelucasi-nsdt a N. praecursor-rad — a N. deserti-t\ származó cso-

portok törzsfajával — való laza rokonsági kapcsolata miatt sorolható ide.

N. anomalus— stellatus csoport

A csoport fajainak f jellemvonása az ersen görbült szeptum; ez összetar-

tozásuk legfbb kritériuma. Az ide tartozó taxonok származása tisztázatlan,

minden eddigi törzsfejldési vázlat gyökértelenül ábrázolja ket. Még az is

bizonytalan, hogy a 3 salak közül melyiktl származnak. Nemkov, G. I. (1967)

a N. deserti-ti eredezteti, Blondeau, A. (1972) a N. fraasi és a N. deserti közé
helyezi tagjait. Utóbbihoz az ad némi alapot, hogy szeptumállásuk a N. fraasi-

tól származó irregularis fejldési sor tagjaiéhoz hasonlít némileg. A válaszfal-

csíkok lefutása és a fejlett központi pillérkúp ugyanakkor a N. deserti-t\ ered
glóbulus—variolarius fejldési sorhoz való tartozást valószínsíti; a szeptum-
állásban itt is van hasonlóság. Mi az utóbbit ersebb kapcsolatnak tartjuk s

ezért a N. deserti-hez közelebb állónak tekintjük a N. anomalus— stellatus

csoport fajait.

A csoport legmélyebb tagja az alsólutéciai fels szakaszában fellép N. ano-

malus. Ez a felslutéciai N. anomaloides oldalág kibocsátása után, a középs/fel-
seocén határán a belle kialakuló N. stellatus-nak és a N

.
germanicus-n&k adja

át helyét. Mindkét faj csak a felseocénre jellemz, de míg az elbbi a mediter-
rán terület üledékeiben fordul el, addig az utóbbi a mediterrán tengerbl fels-

eocénre már lefzd, némileg hvösebb viz, ún. boreális tenger üledékeiben
gyakori.
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Beitráge zu den phylogenetischen Beziehungen
dér Nummuliten-Arten

T. Kecskeméti

lm Laufe dér monographischen Bearbeitung dér Xumtnulitea-Fauna des Bakony-
Gebirges (T. Kecskeméti 1981) wurden so viele, z. T. ontho- bzw. phylogenetische Anga-
ben zusammengeháuft, dass diese die Zusammenstellung eines phylogenetischen Schemas
nicht nur ermöglichten, sondern eine derartige Aufgabenstellung erforderten.

Die Zusammenstellung dient zu einem dreifachen Zweck: dem Einbau dér ungarischen
Nummuliten-Arten in das allgemeine phylogenetische Schema dér Nummuliten; dér
Einfügung mancher fehlender Taxa in gewisse Evolutionsreihen; einer Korrektion dér
bisherigen phylogenetischen Schemata (an manchen Stellen).

Bei Erarbeitung des Schemas hat Verfasser sich nicht nur auf das Bakonyer
Matériái, sondern auf sámtliche ungarische Arten und ein reichliches auslándisches Ver-
gleichsmaterial gestützt (darunter 16 Topo- und 2 Holotypen !). Die ins Schema einbe-
zogenen Taxa záhlen 109, davon 66 aus Ungarn (darunter 52 aus dem Bakony) und 43
vöm Ausland.

Neben dem untersuchten Matéria wurde den Publikationen die phylogenetische
Schemata mitteilen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Darunter waren die Schemata
vor allém von H. Schaub (L. Hottinger—R. Lehmann—H. Schaub, 1964), G. I.

Nemkov (1967), A. Blondeau (1972) und B. T. Golev (1978) besonderer Aufmerksam-
keit wert, insbesondere bezüglich dér Frühphasen dér Entwicklung dér Nummuliten
( Ilerd, Cuise). Die diese Phase umfassenden Ablagerungen sind námlich bei uns ent-
weder überhaupt nicht, oder nur durch ihre oberen Schichtglieder vertreten auffindbar.
Details aus diesen Intervallen wurden zumeist ungeándert von einem dér obigen Schemata
in ein anderes übernommen. Die Kontrolle wurde jedoch auch hierbei durch die Unter-
suchung von mehr als 20 Arten gesichert.

Die Mehrheit dér berücksichtigten morphologischen Merkmale sind innere Charakter-
züge; darimter sind Wachstumstendenz dér Spira, Form und Zahl dér Kammem und
Septen, bei dér mikrosphárischen Generation die Charakterzüge des embryonalen Ab-
schnittes bei dér megasphárischen die Grösse und Form dér Anfangskammer am wichtig-
sten. Von den áusseren Merkmalen sind dér Verlauf dér Septalstreifen sowie das Vorhan-
densein oder Fehlen dér Granulation am entscheidendsten.

Aufgrund dér sich vervollstándigenden Veránderungen dieser Merkmale lassensich die

Taxa in morphologische Reiben ordnen. Da diese Veránderungen Entwicklungsmomente
wiederspiegehi, die sich im Laufe dér Zeit verfolgen lassen, können sie als Angaben von
phylogenetischem Wert betrachtet werden.

Die allgemeine Richtung dér Entwicklung dér einzelnen Taxa lásst sich am besten in

dér Ontogenese dér mikrospárischen Generation verfolgen, demzufolge wurden die Unter-
suchungen vor allém auf das Stúdium von dieser gerichtet. Auf diesem Gebiet standén uns
zahlreiche, in dér Literatur zerstreut auffindbare Feststellungen zr Verfügung, von
welchen folgende drei zum Ausgangspunkt dér Analyse dienten.— Die Spira dér mikrosphárischen Generation besteht aus 3 Abschnitten: dem inneren
embryonalen (dér dem Durchmesser dér Anfangskammer dér megasphárischen Genera-
tion entsprechende Teil), dem mittleren (entspricht dem vollstándigen Geháusedurchmes-
ser dér erwachsenen megasphárischen Form) und dem áusseren Abschnitt, dér den
Spirenabschnitt oberhalb des Geháuserdurchmessers dér megasphárischen Generation
darstellt (A. Heim 1908). So kann beim Vergleich die Spira dér megasphárischen
Form mit dem mittleren Abschnitt dér mikrosphárischen Form verglichen werden,
wáhrend bei dér megasphárischen nur dér letzte oder eventuell dér vorletzte Umgang
die für den áusseren Abschnitt dér mikrosphárischen Form charakteristische Tendenz
aufweist und daruit vergleichbar ist.— Besonders wichtig in dér Ontogenese ist die Veránderung dér Kammerform. Ja
nach dér Meinung von P. Rozlozsntk (1924) sei sie sogar nicht nur von onto-, sondern
auch von phylogenetiseher Bedeutung, insofem bei den primitiven Taxa die operculinoide
(hohe) oder assilinoide (isometrische), bei den höher entwickelten die nummuhtoide
(lángé) Kammerform charakteristisch ist.

— Bei dér mikrosphárischen Generation ist dér mittlere Abschnitt dér Spira für die

einzelnen Arten kennzeichnend, wáhrend dér Gesamtcharakter aller drei Abschnitte
über das allgemeine Entwicklungsniveau dér Arten Auskunft gibt (H. Schaub, 1963).
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Aufgrund dieses letzteren kann die Stellung eines Taxons in einer phylogenetischen
Reihe bestimmt werden.

Bei dér Untersuchung dér Entwicklung dér Gattung waren einige grundlegende phylo-
genetische Feststellungen von R. Abrakd (1928) die Ausgangsbasis. Das sind: 1. die
XJrform jeder Artenentwiecklungsreihe ist ungranuliert; 2. von dér Urformen kön-
nen sich sowohl granulierte, als auch imgranulierte Taxa enfalten; 3. von dem granulierten
kann sich ein ungranuliertes Taxon nie entwickeln; 4. Hauptrichtung dér Entwick-
lung ungranulierter Taxa: lockere, unregelmássige Spira -» dichte, kompakté regelmás-
sige Spira — lockere, unregelmássige Spira mit operculiniden Kammern.

Teils diese, schon früher publizierten Feststellungen, teils die bei den neuen Unter-
suchungen vöm Verfasser gemachten Beobachtungen gaben Anhaltspunkte zr Zu-
sammenstellung eines phylogenetischen Schemas, das versucht, die direkte bzw. Sei-

tenzweig-Abstammungslinien dér einzelnen Arten aufgrund des Dynamismus dér Ent-
wicklung aufzuzeichnen.

Acht phylogenetische Gruppén konnten unterschieden werden. Die Gruppén wurden
von 3 allgemein akzeptierten Urformen, N. fraasi, N. solitarius imd N. deserti, abge-
leitet.

Von N. fraasi stammt die N. laevigatus- und N. distans—irregularis-Gruppe ab. In
dér N. laevigatus-Gruppé lásst sich dér mit einer dichten Spira versehene laevigatus—
brongniarti- und dér lockere Spira habende britannicus—puschi-Zweig gut absondem.
In den letzteren fügt sich die vöm Verfasser in jüngster Vergangenheit beschriebene

Bakonyer Art, N. penzesgyoerensis (Kecskeméti, 1970) ein. Von dér distans—irregularis-

Gruppé ist in Ungarn nur die grosswüchsige Taxa enthaltenden (N . millecaput, N. dujre-

noyi, N. maximus ) distans-Reihe vertreten.

N. solitarius ist Urform dér zahlreichen Mitgliedern dér N. burdigálensis-perfora-

ííW-Gruppe. Die Mehrheit dér Gruppenmitglieder gehört zu zwei, phylogenetisch genau
geklárten Zweigen (aturicus- bzw. meneghinii-Zweig). Die phylogenetischen Beziehungen
von manchen Arten (N. baconicus, N. sismondai, N. deshayesi, N. lehneri) sind noch
nicht prázisiert. In unserem Schema sind diese provisorisch als sich mit den soeben er-

wáhnten zwei Zweigen parallel entwicklende Taxa dargestellt.

Von N. deserti stammen die Arten dér N. globulus—variolarius—incrassatus-, N. dis-

corbinus-, N. partschi—lorioli—fabianii-, N. striatus- und anomalus— steZtews-Gruppe

ab. Die verháltnismássig grosse Zahl dér Gruppén, die hiezu gerechnet werden können,

zeugt von einer Mannigfaltigkeit dér Evolutionsbahnen. Von dér Vielfalt dér Entwick-
lungsrichtungen zeugt auch die Tatsache, dass manche Gruppén ziemlich heterogén sind

und mehrere Reihen umfassen. Dementsprechend herrscht geradezu bezüglich dér Un-
terscheidung dieser Gruppén die grösste Ungewissheit bzw. besteht die grösste Zahl von
diskutablen Punkten in dér phylogenetischen Schemata, so auch im vorliegenden Schema.

„Wurzelart” dér N. globulus—variolarius—incrassatus-Gruppé ist dér untereozáne N.
globulus. Die kennzeichnenden Merkmale von N. globulus áussern sich in meist ausge-

prágter Form im lutetischen N. variolarius, doch ist die direkte Beziehung zwischen den

beiden Taxa fraglich. N. variolarius existiert bis zr Basis des oberen Eozáns, doch ist

N. incrassatus, dér mit den verwandten Taxa (N. rectus, N. prestwichianus, N. bouillei,

N. páravariolarius, N. chavannesi, N. budensis) eine verháltnismássig reiche obereozáne

Nummuliten-Fauna bildet, schon bereits im obersten Abschnitt des oberen Lutets aus-

geschieden. Mit dér N. variolarius verwandte Taxa stellen N. suemegensis, N. dudar-

ensis und N. rozlozsniki — lutetische Formen von ungewissem Ursprung — dar.

Die Mitglieder dér N. discorbinus-Gruppé werden seitlich von N. globulus abgeleitet.

Unter seinen im Lutet verbreiteten Taxa findet mán die in jüngster Vergangen-

heit beschriebenen Arten wie N. majzoni, N. iohannis und N. zircensis (T. Kecskeméti,

1970). T _
Die Abstammung dér zr N. partschi—lorioli—fabianii-Gruppé gehörenden Taxa ist

auf N. praecursor aus dem Uerd zurückzuführen. Daraus hat sich dér cuisische N. partschi

granifer entwickelt. Von N. partschi granifer stamme auf direkten Zweig die partschi-

lorioli-, auf Seitenzweig die fabianii-, beziehungsweise gizehensis-Heihe ab. Hiezu kann dér

lutetische N. böckhi, von zr Zeit unklaren Herkunft, sowie zwei lokálé Unterarten

von N. gizehensis — N. gizehensis lászlói und N. gizehensis tatabányaensis — eingereiht

werden.
Die N. striatus-Gruppé ist die phylogenetisch am wenigsten bekannte Gruppé dér

Nummuliten. Auch unser Schema zeigt hier die grösste Ungewissheit. Stammart dér

Gruppé ist dér vöm N. praecursor ausgeschiedene untereozáne N. atacicus. Über die

unterlutetische Weiterentwicklung von N. atacicus wissen wir überhaupt nichts; seine

Merkmale áussern sich am deutlichsten im oberlutetischen N. biarritzensis (A. Blondeau,
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1972). Voin N. biarritzensis habén sich vermutlich auf direktem Zweig N. striatus, seiten-

zweiglich aber zahlreiche, mit striatus verwandte Arten bzw. síráhws-Unterarten (N sub-

planatus, N. kovácsiensis , N. subtilis maior, N. kopeki, N. striatus pannonicus, N. striatus

inflatus) entwickelt. Besondere Aufmerksamkeit wird bei dér Behandlung den phylo-
genetischen Beziehungen von N. subplanulatus gewid met . Mehreren, nicht genügend be-
gründeten phylogenetischen Schemata gegenüber haltén wir diese, aus Ungarn beschrie-

bene Art fúr eine mit N. striatus verwandte Form und den Zeitpunkt ihrer Entfaltung
stellen wir— mitsamt N. kovácsiensis — auf den oberlutetischen Abschnitt des Entwick-
hmgsvorganges dér strmíws-Reihe. Das im oberen Eozan auftretende Mitglied dér Gruppé
ist N. pulchellus.

Die Herkunft dér Taxa dér N. anomalus—stellatus-Gruppé ist ungeklárt, auf jedem
bisherigen phylogenetischen Schema sind diese Taxa als wurzellos dargestellt. Das tiefste

Ghed dér Gruppé stellt dér im oberen Abschnitt des unteren Lutets auftretende N

.

anomalus dar. Nach Entwicklung des Seitenzweiges N. anomaloides des oberen Lutets
wird er an dér Mittel-/Obereozán-Grenze von N. stellatus und N

.
germanicus abgelöst.

Im Laufe dér analytischen Untersuchungen, die wir für die Zusammenstellung unseres
Schemas durchgeführt habén, konnten wir mehrere, kleinere-grössere phylogenetisehe
Zusammenhánge, Regelmássigkeiten beobachten, von welchen die wichtigsten wie folgt

zusammengefasst werden können:— In jeder phylogenetischen Reihe bzw. Entwicklímgszweig setzt sich die Entwick-
lung aus zwei Komponenten zusammen: einem progressiven und einem regressiven
Element. Progressive Elemente: die Spira wird dichter, kompakter; die Verlángerung
dér Kammern: Zunahme des Durchmessers des Gehauses und dér Megaspháre; Ver-
dichtimg des Dorsalstranges; Zunahme dér Zahl dér Septen; dér Verlauf dér Septal-
streifen wird komplizierter; Erscheinen dér Granulation. Regressive Elemente: Locker-
Werden dér Spira, Höher-Werden dér Kammern, Durchmesserabnahme des Gehauses
und dér Megaspháre und Degenerations-erscheinímgen. Das Verháltnis dér progressiven
Elemente zu den regressiven bestimmt die Richtung, den Charakter und das Tempó dér
Entwicklung.

Die im Laufe dér Entwicklung auftretenden neuen Taxa kommen durch Divergenz
zustande. In solchen Falién trágt jede einzelne evolutiv plastische (zumeist stark vari-

able) Art in sich die allgemeine Tendenz dér Entwicklung dér Merkmale und von ihr

scheiden sich unter dér Wirkung verschiedener Evolutionsfaktoren (Zerstreuung, Dif-
ferentiation, Selektion, Evolutionschrift usw.) neue Taxa aus. Das erklárt die vielen Ver-
zweigungen in dér Tabelle (Tabelle I). Eine zeitliche Umgestaltung (Anagenese) dér
einzelnen Arten kommt in kleinerer Proportion vor.
— Relativ vielfaltig sind die durch geographische und ökologische Faktorén bedingten

Taxa. Dér Unterschied vöm Stammtaxon ist in dér Regei nicht zu gross, im allgemeinen
nur von LTnterart-Niveau, was darauf hinweist, dass die einzelnen Populationen mehr
oder weniger miteinander in Verbindung standén. All dies steht im Bakony mit dem zeit-

und stellenweise existierten Inselmer (Archipel) und dér grossen Variationsbreite dér
Faziesveránderlichkeit im Zusammenhang.

Unser Schema ist in Tabelle I angeführt, wo die Taxa von ungarischem Vorkommen
mit grossbuchstábiger, die auslándischen mit kleinbuchstábiger Schriftweise, die hin-

sichtlich dér Abstammungslehre wichtigen, aber aus unserer Sammhmg fehlenden Tax
mit kleinen Buchstaben in Klammem augegeben sind.
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A Gánt-bagolyhegyi új feltárás eocén korú
üledékeinek földtani vizsgálata

Farkas Zsolt, Fözy István, Isaák Anna, Schlemmer Katalin

(1 ábrával, 1 táblával)

Összefoglalás: A Gánt-Bagolyhegyen néhány éve új feltárást létesítettek a
bauxit kitermeléssel kapcsolatban. Munkánk leletmentés volt, a bauxit fedrétegeinek
letermelésével a további kutatás lehetetlenné vált. Litológiai és faunisztikai megfigyelé-
sek alapján az oszcillációs rétegsorban három szedimentációs egység különül el. A fel-

tárásból elször került el a Modiola gervillei Defh. 1824, valamint négy Gánt környé-
kén eddig ismeretlen molluszka faj.

Lelhely és rétegsor

Gánt közvetlen és távolabbi környékének faunisztikai vizsgálatával az utóbbi

idben Szts E. 1953, Stratjsz L. 1966, valamint Mihály S. 1975 foglalkozott.

A bauxitfed rétegsort mintegy 150 m hosszúságban tárták fel KDK—Ny-
ÉNy irányban. A feltárást két nagy vet határolja. Az északi vet mentén
történt elmozdulásokat nem tudtuk rögzíteni, a déli vet ugrómagassága meg-
haladja a 20 m-t. E két vet mentén létrejött árkos szerkezet tette lehetvé,
hogy a bauxit és az eocén fed megmaradjon.
A 26— 30 m vastag összlet genetikája szerint három egységre tagolható.

A bauxit felett melániás márga rétegcsoport, felette molluszkás agyag réteg-

csoport és ennek fedjeként miliolinás mészk csoport különül el. A finoman ré-

tegzett, lemezesen elváló, édesvízi melániás márga rétegei közé mocsári eredet
kszenes agyagrétegek települnek. A rétegcsoport domináns faunaeleme a

Melania distincta Zitt., 1862 .

A molluszkás agyagrétegek tartalmazzák a leggazdagabb smaradvány
anyagot. Leggyakoribb fauna elemek: Cerithium subcorvium Opp., 1894,

Ampullina perusta (Defr., 1823), Cantharus brongniarti (d’Orb., 1950) Clavili-

thes noae (Chemn.) Tympanotonus hungaricus (Zitt., 1862), T. calcaratus

(Brong., 1823). A tengerparti és sekélytengeri agyaggal kszenes agyagrétegek
váltakoznak 18 m vastag összletet képezve.

A miliolinás mészkcsoport egészen a felszínig terjed. Vastagsága helyenként
több mint 10 m, de Gánt távolabbi környékén 100 m vastagságban is harántol-

ták a fúrások. A halványsárga mészkben kzetalkotó mennyiségben fordulnak
el Miliolina-félék, feljebb Modiola-íélék.

* Eladva: Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Nyíregyháza 1981

.
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slénytani megfigyelések

A Gánt környéki területek eddig is gazdag eocén molluszka faunát szolgál-

tattak. A bagolyhegyi feltárás ezekhez a megfigyelésekhez sok új adattal járult

hozzá. Az érdekességeket jelent fossziliák fleg a sekélytengeri molluszkás

agyagrétegbl kerültek el.
A legfels (miliolinás mészk) rétegben kzetalkotó mennyiségben elforduló

Modiolá-k&t a szerzk eddig csak genusként említik. Az általunk gyjtött példá-

nyokat Kecskeméti Tiborxé a Magyarországon eddig még el nem fordult

Modiola gervillei fajnak (I. tábla, 7.) határozta meg. Gánt környékérl minded-
dig ismeretlenek voltak az Arca vinifera Szts, 1953 (I. tábla, 3.) Phacoides

crassulus (Zitt. 1862), és a Corbicula sirena (Brongx., 1823) kagylófajok vala-

mint a Neritina passyana (Desh., 1866) csigafaj, amelyek molluszkás agyag-

rétegbl kerültek el.
Az igen gyakori, de rossz megtartású Megaxinus kagylók a Megaxinus pseudo-

giganteus (pp.) fajhoz állnak legközelebb. A Cantharus brongniarti csigák több

példányán az utolsó kanyarulat bordái részlegesen vagy teljesen összenttek.

Ez fajon belül változékonyságnak tekinthet (I. tábla, 4 6.).

Az egyébként jellegzetes Cerithium subcorvium (I. tábla, 1.) és Tympanotonus-
hungaricus (I. tábla, 2.) csigák ritkaságnak számító, ép szájadékú példányai is

gyakoriak voltak.

A feltárásból 47 csigafaj, 24 kagylófaj, egyéb fauna és flóraelemekkel együtt

91 taxon került el.
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Fejldéstörténeti áttekintés

A földtörténeti rekonstrukció litológiai, faunasztikai és ásványtani vizsgála-

tok alapján készült.

A bauxitképzdés után a területet az eocén tenger vastag üledéktakaróval

fedte be. A rétegsort vizsgálva megállapítható annak transzgressziós jellege.

A melániás mészmárga a tenger közvetlen közelében kis édesvízi tavakban
képzdött. A DTA a röntgen és színkép vizsgálat több tarkaagyag rétegbl
bauxitásvánvokat mutatott ki. Felteheten a magasabb térszínekrl a még
felszínen lev bauxit mosódott be az üledékbe. A melániás mészmárga közötti

kszenes agyagrétegek a tavak elmocsarasodására utalnak. A tenger további

transzgressziójával elérte, majd elöntötte ezeket a partmenti mocsarakat.

Ekkor rakódott le a gazdag molluszka faunát tartalmazó agyag. A transz-

gresszió szakaszosságára engednek következtetni a kisebb kszenes betelepü-

lések, amelyek kisebb regressziót jelölnek. A molluszkás agyag leülepedése után
a terület kismérték regresszió következtében lefzdött, és a visszamaradt

lagúnákban Miliolina-íélé^hen gazdag élet alakult ki.

Egyes rétegek lumachellás jellege, mások sekély szublitorális kifejldése

arra enged következtetni, hogy transzgresszió oszcillálva többszöri visszahúzó-

dással ment végbe.

A bányamunkák elrehaladtával a gyjtési lehetség a minimálisra csökkent,

így ez volt az utolsó alkalom arra, hogy a lelhely földtani és slénytani adatait

rögzítsük.

Táblamagyarázat — Explanation of the Plate

I. tábla — Plate I.

1. Cerithium subcorvmum Opp. 3 II © Oi X
2. Tympanotonus hungaricus (Zitt.) N = 1 X
3. Arca vinijera Szts X = 1 X
4., 5., 6. Cantharus brongniarti (D’Orb.) X = 1 X
7. Modiola gervillei Defr. X = 0,75 X

Irodalom — References

Mihály S. (1975): Paleoökológiai megfigyelés a gánti középseocénból. Földt. Közi. CV, 1, pp. 75—81.
Strauss L. (1966): A gánti eocén fauna ökológiai viszonyai. Földt. Közi. XCII, 3, pp. 308— 38.o
Szts E. (1953): Magyarországi eocén puhatestek, I. Gánt környéki puhatestek. Geol. Hung.Ser Paleont. 22, pp.

1-241.

Geological study of the Eocéné sediments of the newly
developed Bagolyhegy exposure at Gánt

Zs. Farkas, I. Fzy, A. Isaák, K. Schlernmer

At the Bagolyhegy localitv near Gánt a new bauxite open-pit mine was developed
a few years ago. The authors’ work consisted in rescue excavations, as the stripping of
the overburden of the bauxite would render any continued research impossible. Litho-
logical and faunistic observations enabled the distinction of three sedimentation units
in the oscillative sedimentary sequence. The excavation has been the first to yield Modiola
gerviUei Defr. 1984 and four molluse species unknown heterofore in the vicinity of Gánt.

9 Földtani Közlöny



438 Földtani Közlöny 112. kötet, 4. füzet

I. tábla — Plate I.
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Ostracoda együttesek paleoökológiai értékelése

magyarországi paleogén faunákban

T)r. Monostori Miklós

Összefoglalás: A magyarországi paleogén ostracoda faunák dominancia vizs-

gálata során mélységi és sótartalmi szempontból különféle körülmények között élt asz-
szociációkat lehetett elkülöníteni. Az egyes asszociációk váltakozásával a paleogénen
belül jó képet lehetett adni a geológiai folyamatok lezajlásáról és tendenciáiról a vizsgált
helyeken és tisztázható volt egyes paleogén képzdmények fáciesjellege.

Bevezetés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem slénytani Tanszékén 1969 óta folyik

a magyarországi ostracodák vizsgálata (Monostori M., 1972a, 1972b, 1975,

1977, 1980, 1982.). Az eddig végzett kutatások eredményei azt tükrözik,
hogy az ostracoda faunák fajai eléggé hosszúéletek, így a részletez biosztra-

tigráfia céljaira lényegesen kevésbé felelnek meg, mint például a nannoplankton,
a plankton foraminiferák vagy a nummuliteszek. Komoly biosztratigráfiai

szerepük csak az édesvízi és csökkentsósvízi kifejldés rétegsorokban (panno-
nién, sarmatien, egerien egy része) van.

A genusok és fajok hosszú élettartama azonban nemcsak hátrányt, hanem
elnyt is jelenthet, ha a fauna vizsgálatának másik, paleoökológiai oldalát

vesszük tekintetbe.

Ostracodák mint környezetjelzk

Az ostracodákat — a taxonok viszonylag hosszú fennmaradása mellett — jó
kömyezetjelzvé teszi az a sajátosságuk, hogy ökológiailag érzékeny valamint
nagy trképesség formák egyaránt gyakoriak köztük. Kis méreteik biztosít-

ják a megfelel mennyiség anyag kinyerését mélyfúrásokból, vagy bármely
más nehezen hozzáférhet feltárásból is. Általános elterjedtségük a foramini-
ferákéhoz hasonló (st azon túl, az édesvizekre is kiterjed), célszer is a két
csoport párhuzamos, korrelációs vizsgálata.

Milyen taxon szinten érdemes a paleoköológiai vizsgálatokat végezni ? A je-

lenkori éllények ökológiai vizsgálatának alapja a faj populációja. Fosszilis

alakok vizsgálatánál, különösen mikrofauna esetében ez nem járható út.

Az iszapolási maradékokból elkerül — egyazon fajhoz tartozó — egyedek
rendkívül sok populáció szelektíven megmaradt részeit képviselik. A mélyfúrá-
sok esetén a vizsgálatokhoz szükséges 100—1000 g-os kzetminta többezer
vagy több százezer év alatt képzdhetett mint üledék. Az ostracodák egyedi
élettartama ehhez képest rendkívül csekély.

9 *
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Populációs vizsgálat tehát nem végezhet. Kérdéses az, hogy végezhetünk-e
egyáltalán ökológiai vizsgálatokat a faj szintjén? E téren nehézséget jelent

az, hogy például a paleogénben a recens fajokra vonatkozó adatokat általában
nem használhatjuk, kihalt fajokkal kell dolgoznunk. A paleogénben élt genusok
többsége viszont ma is él, így a mai genusok ökológiai jellemzi jól alkalmaz-
hatók a paleogén ostracodákra is. Kiinduló alapként tehát agenusok ökológiáját
célszer választani.

A genusok környezetjelzés szempontjából — nagyon eltér viselkedések
lehetnek. Egyesek eléggé körülhatárolt életviszonyok között találhatók meg,
mások sokkal változatosabb küls körülmények mellett is megélnek. A vizs-

gálatot legcélszerbb asszociációs vizsgálat formájában elvégezni. Ebbl
egyértelmen következik, hogy az ostracodák paleoökológiai vizsgálata kizáró-

lag mennyiségi vizsgálati módszerekkel végezhet el megbízhatóan.
Kiindulási alapul bemért kzetmennyiséget kell választani. Amennyiben a

szétiszapolódás nem lenne tökéletes, meg kell állapítani az iszapolatlanul

maradt kzet %-os arányát és az elkerült fauna egyedszám-értékét ennek
megfelelen növelni. Az egyedszám magában is ökológiai jelentség, mert
kimutatható, hogy bizonyos környezeti feltételek között rendszeresen kiugróan
nagy vagy kicsi az egyedszám.
Az elkerült faunában az egyedszámok alapján meg kell állapítani az egyes

genusok %-os arányát. E mennyiségi értékelés nélkül komoly tévedések lehet-

nek az egykori környezet megítélésében, hiszen nem tudnánk a domináns ala-

kokat a járulékosoktól elkülöníteni. Pedig nyilvánvaló, hogy ezek közül az els
csoportot alapveten a helyi környezeti tényezk szabják meg, míg a második
lehet a tréshatár közelében vegetáló vagy éppen élve vagy holtan számára
kedveztlen területre sodort formák összessége.

A magyarországi paleogén ostracoda faunák vizsgálata során tapasztalati

tényként adódott, hogy egy-egy mintában a fajok száma sem haladja meg a

20-at, a genusoké természetesen még kevésbé. Ezért az 5% alatti egvedszámú
alakokat (genusokat) lehetett járulékos elemeknek tekinteni.

A faunában el kell különíteni azokat a genus-asszociációkat, melyek domi-
náns egvedszámú megjelenése meghatározott környezeti viszonyokra jellemz-
nek tekinthet. Itt figyelembe veendk az egyre kiterjedtebb recens ökológiai

irodalom adatai az adott genusokról, a paleontológiái vizsgálatok során eddig

fellelhet irodalmi adatok a genusról, valamint kiegészítésül a vizsgált képzd-
mények teljes (nem ostracoda) faunájából és litológiájából levont vagy levon-

ható skörnyezeti következtetések.

A kiértékelés statisztikus jelleg. Ritka eset az, hogy a fauna egyetlen egysé-

ges asszociáció legyen. Az ökológiai kép megalkotásánál tehát a túlsúlyban

lev elem figyelembevétele a dönt. Kihalt genusok esetében azt vehetjük

kiindulási alapnak, hogy milyen ma is él, ismert ökológiájú alakokkal fordul-

nak el rendszeresen együtt (úgy, hogy az összekapcsolt formák egyaránt do-

mináns faunaalkotók).

Az asszociációk kijelölésénél dönt az egymás melletti domináns megjelenés.

Az e téren bevált és egyes szerzk által alkalmazott matematikai (Carbonnel,
G., 1969, Hazel, 1975., Jöreskog, K. G., Klovax, J. E., Reymext, R. A.,

1976.) módszerek mellett egyszeren egybevethetjük a fúrási rétegsorok %-os
faunakiértékelési diagramjait és kijelölhetjük a kapcsoltan domináló (asszociá-

ciókat alkotó) formákat. Az ostracoda ökológiai és paleoökológiai irodalom
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adataiból és a vizsgált fúrások során nyert egyéb faunisztikai-litológiai adatok-
kal valószínsíthet a kapott asszociációk egykori környezete.

Az egykori környezet jellemzésénél nem célszer konkrét számszer értékek

(sótartalmi ezrelék, mélységi méter stb.) megadása. A recens alakoknál is

megfigyelték, hogy egy-egv faj elterjedése is a környezeti tényezk összességé-

nek, kölcsönhatásának függvénye. Legcélszerbb határértékek közti tartomány-
nyal dolgozni és fúrási rétegsorok esetében a tendenciák meghatározására töre-

kedni (sekélyedés, mélyülés, sósodás, kiédesedés stb.).

Munkánkat néhány további tényez bonyolíthatja. Még az ökológiailag

jellegzetesen lehatároltabb genusok esetében is elfordulnak kirívó fajok a
recens faunában is, fosszilisan is kell ezekkel számolnunk. Figyelembe kell

vennünk az egyids és késbbi faunakeveredést is. Az ökológiailag kevert arcu-

latú minták keletkezése sokféle lehet. Kétféle környezeti típus közti átmenetnél
az asszociációk életbeli egyensúlya is fennállhat. Áramlatok olyan asszociá-

ciókat is összemoshatnak, melyek sohasem éltek együtt. Ennél is nagyobb
mérv lehet az a keveredés, mely az iszapolt anyagban lev sok, ezer vagy száz-

ezer év távolságra egymástól élt együttes keveredésébl adódik. Ökológiai

együttes-változások gyorsak lehetnek, gyakran évszakosak. Mindez természete-

sen a lassan, hézagosán képzd üledékben összegezdik és átlagolódik. Külö-
nösen az évszakos ingadozások adhatnak ellentétesen értelmezhet asszociá-

ciókból álló faunát. Keveredést okozhat a már lerakodott üledékek, st régebbi

geológiai korok lazább kzeteinek újrafeldolgozása is. Magyarországon el-
került már pleisztocén édesvízi faunával kevert mélyszublitorális, normális
sótartalmú tengerben élt oligocén fauna. A pannonién egyes rétegei rendszere-

sen tartalmaznak szarmatien ponto-brakk, illetve egyéb neogén emeletbeli

normális sótartalmú sekélvvíz tengerre jellemz együtteseket a káspi-brakk
típusú pannonién együttesekkel keverve.

Megfelel mennyiség anyag vizsgálata az ökológiai felhasználást vissza-

vezetheti a faj szintre. A genusok ökológiájából kapott adatok sok szelvényben
való vizsgálata egyértelmen rögzítheti az egyes fajok meghatározott környe-
zeti viszonyokhoz való kapcsolódását (vagy éppen annak hiányát.) így ökoló-

giailag — faj szinten — környezetjelznek bizonyulhatnak olyan genusok egyes
fajai is, melyek genus szinten nagy ökológiai tartományuk miatt környezet-
jelzésre alkalmatlanok.

Magyarországi paleogén együttesek

Eocén

Ostracodákat tartalmazó alsóeocén rétegeket Magyarországról ez ideig nem
ismerünk. Eocén Ostracoda együtteseink túlnyomó része a Dunántúli-közép-
hegység jól tanulmányozott középseocén — lutécien rétegsoraiból került

el. A vizsgált szelvényekben a következ jellemz asszociációk szerepeltek:

1. Az egykori medence parttól távolabbi, mélyebb szublitorális, normális sótartalmú
területein domináns: Krithe, Cnestocythere, Schizocythere, Trachyleberis, Pterygocythere.

2. Az egykori medence partközeli, sekély szublitorális, normális sótartalmú területein
domináns: Quadracythere, Hermanites, Bradleya, Cytheretta.

3. Az egykori medence partközeli, sekély szublitorális kissé változó vagy kissé csök-
kent sótartalmú területein domináns: Monsmirabilia, Clithrocytheridea, Echinocythereis,
Pokornyella.
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4. Az egykori medence partközeli, sekély szublitorális, ersen változó sótartalmú

területein domináns: Cytheromorpha, „Cytheridea” ,
Novocypris, (Novocypris változó só-

tartalmú lagúnában való elfordulásáról 1 . Guernet, 1981 ).

Ehhez az alábbi megjegyzéseket lehet fzni:
a) A Cnestocythere és Schizocythere az els két kifejldés közti átmeneti részre

különösen jellemz, tehát a kétféle területen kissé átfeden jelentkezik (recens

ökológiát 1. Hanai, 1970; Schornikov, 1974.).

b) A Bradleya faj sekélyvízi megjelenése nem felel meg a genus recens

képviselirl való ismereteinknek (Bensk, 1972.), itt felteheten a generikus

besorolás revízióra szorul.

c) Az Echinocythereis genus sekély, st normálistól eltér sótartalmú vízben

való megjelenése ellentétes a recens faunáról való ismereteinkkel, a vizsgálatok

alapján azonban az Echinocyihereis dadayanus (Méhes) bélyegei e genusnak

felelnek meg, bár a díszítés ersen redukált. A díszítettség kifejezetten laguná-

ris környezetben a váz jelents részérl eltnik.
d) A ,,Cytheridea” alak a genusra jellemz zárszerkezettel, de a Hemicyp-

rideis genusra jellemz fenotipikus dudorokkal jelentkezik, az utóbbinak meg-

felel sótartalmi körülmények (ersen ingadozó vagy csökkent sótartalmú vi-

zek) között.

A szerepl genusok egy része nem köthet határozottan egy-egy környezeti

típushoz. Közülük a Cytherellet (Cytherelloidea) alakok leginkább a két széls-

séges kifejldéshez kapcsolódnak. A mélyebb medencerészeken gyakori morfoló-

giai változat alig mutatja a subgenus díszítettségét, míg a sekély, ersen inga-

dozó sótartalmú területeken helyenként gyakori változat ersen mutatja és sok

a juvenilis egyed is.

A vázolt asszociációk dominancia-változásai alapján jól követhetk a fúrások

helyén az egykori tenger oszcillatív jelleg mozgásai az eocén során. Ennek a

Dorogi-kszénmedence területén történt értékelése megjelenés alatt áll. Feltn
az édesvízi faunák és a stabil sótartalmú csökkentsósvízi medencék faunáinak

teljes hiánya középseocén rétegsorainkból, a kszenes rétegsorokat is beleértve.

A magyarországi felseocén képzdményekbl ezideig nagyon kevés ostraco-

da fauna került el. Nagyrészt iszapolhatatlan mészkövek, mészmárgák, illetve

olyan kvarchomok tartalmú kzetek ezek, melyek ostracoda mentesek.

Felseocén korú ostracoda faunákat jelenleg csak a budai márga, formáció

tetejérl, az eocén/oligocén határ közelébl ismerünk. A vizsgált minták többsé-

gében a mélvszublitorális-bathyalis Cytherella— Krithe —Cardobairdia-Agre-

noeythere— Argilloecia— Abyssocypris együttes dominált. Egyes mintákban

viszonylag nagy számban szerepelnek sekélyvízi együttesekre jellemz alakok,

pl.Quadracythere is, nyilván kapcsolódó sekélyvízi medencerészekbl beszállítva.

A teljes faunája alapján zömében mélyszublitorális-bathyalis medencebelsejx

területen képzdött a budai márga. E formáció ostracoda faunája további

részletes feldolgozást igényel.

Oligocén

A magyarországi oligocén alsó, kisecellien emeletébl számos ostracoda fauna

került el.
Jellegzetes asszociációtípusok

:
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1. Mélyszublitorális-bathyalis, normális sótartalmú, medencebelseji részen dominál-
nak: Cytherella, Krithe, Henryhowella, járulékos elemként kapcsolódik a Cardobairdia
és Agrenocythere. Nagyon gyakori, st gyakran domináns velük együtt a Costa genus egy
faja, mely nyilvánvalóan jól alkalmazkodott a mélyebb vízhez. (A genusból ered mély-
vízi alakokról 1. Bensn, 1977.)

2. Sekély szublitorális, normális sótartalmú, partközeli medencerészen dominálnak:
Cytheretta, Leguminocythereis.

3. Sekély szublitorális, ersen kiédesed lagunafáciesben dominálnak: Hemicyprideis,
Miocyprideis

.

4. Édesvízben vágj- rendkívül kiédesített tengeri részeken dominálnak: Candona,
Moenocypris , Cypripopsinae.

E határozottan kijelölhet együttesek a következ módon váltják egymást a
kiscellien folyamán:
A kiscellien bázisát alkotó tardi agyag formáció nem értékelhet ezekkel az

együttestípusokkal.

A fauna egvedszámának legnagyobb részét egy Loxoconcha—Cytheropteron-
Cuneocythere együttes alkotja, mely feltétlenül tengeri, de sem a sótartalomra,
sem a vízmélységre nem utal egyértelmen. Ezekhez járulékosan egy sor tengeri
forma csatlakozik, valamint kisebb-nagyobb mennyiségben édesvízi formák.
A faunaváltozás a felseocénhez képest feltétlenül jelzi azonban a normális
óceáni hidrokémiai viszonyok megbomlását egy pangó, euxin medence keretei

között. A vízmélység szempontjából kérdéses, hogy a kifejezetten mélyvízi
alakok hiánya nem az ersebben stenök jellegükkel magyarázható-e ? Hiányoz-
nak ugyanis a kiscellien jellegzetes sekélyvízi elemei is a faunából, mely leg-

inkább nagy ökológiai trképesség alakok együtteseként értelmezhet.
Édesvízi alakok megjelenése valószínleg bemosással magyarázható. Az egész

-

faunakép feltnen hasonlít a svájci rupelien molassz egyes faunáira (Sche-
Rer, 1964.).

A kiscellien emelet kzeteinek f tömegét a kiscelli agyag formáció agyag-
márgái alkotják. A kiscelli agyag formáció ostracoda faunáit a mélyszublitorá-

lis-bathyalis asszociációtípus elemeinek dominanciája egyértelmen jellemzi.

Általában a faj és egvedszám is kicsi, ami jellemz a viszonylag mélvebbvízi
együttesekre.

A kiscellien emelet fels felében találhatók a hárshegyi homokk formáció
meszes és kovás homokkövei. A meszes homokk iszapolható agyagos részeinek

faunáját sekély szublitorális-litorális együttesek dominanciája jellemzi, a nor-

mális sótartalmú területek együtteseinek és az ersen kiédesed lagunáris

területek együtteseinek harcával, melyben a vizsgált szelvényrészeken a lagu-

náris együttesek dominanciája volt a legjellemzbb. A fauna rokon a svájci

rupelien molassz faunáinak egy részével (Oertli, 1956.). Sajátságos a Krithe

genus viszonylag nagyarányú megjelenése a sekély vízben (de nem a mélyebb
vízbl ismert fajjal).

A felsoligocén egerien emelet ostracoda faunáinak vizsgálata még nem tör-

tént meg olyan széles körben, mint a kiscellien faunák vizsgálata. A következ
együttestípusokat sikerült megállapítani:

1. Mélyszublitorális-bathyalis, normális sótartalmú, medencebelseji területrészen do-
minálnak: Cytherella, Krithe, Henryhowella, Costa.

2. Sekély szublitorális, normális sótartalmú, partközeli területrészen dominálnak:
Leguminocythereis, Quadracythere, Cytheretta.

3. Sekély szublitorális, kissé változó vagy kissé csökkent sótartalmú partközeli terü-
letrészen dominálnak: Cytheridea, Cyamocytheridea.
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4. Sekély szublitorális, ersen kiédesed, lagunáris partközeli területrészen dominál-
nak: Hemicyprideis, MiocyprideJs.

A medencebelseji, mélyvízi kifejldés az eddigi vizsgálatok szerint az ország
ÉK-i (egerien típus) területén jelentkezik legnagyobb mértékben, kapcsolódva
a kiscellien hasonló rétegeihez (Brestenská, 1975.)- Az ostracoda fauna alap-

ján a korbeli elhatárolás nagyon bizonytalan lenne, a mélyvízi fajok hosszú-
életnek látszanak.

Az ENy-i területrészen a sekély szublitorális kifejldések dominálnak. A fau-

na elfordulások tanúsága szerint az egerienben a kisecellienhez képest megntt
a sekélyszublitorális tengeri területek kiterjedése és különösen általánossá vált a
lagúnák képzdése, csökkentsósvízi elemek dominanciájával.

Megállapítások

1. A magyarországi paleogén ostracoda faunákon elvégzett vizsgálatok iga-

zolták, hogy a dominancia viszonyok vizsgálata lehetvé teszi ökológiai érték
genus-asszociációk kijelölését és segítségükkel az egykori tengeri környezet f
fejldési tendenciáinak megállapítását.

2. A magyarországi paleogénben a sótartalmi és vízmélységi eltérések szerint

kimutathatók voltak a következ területek az Ostracoda asszociációk segítsé-

gével:

a) Normális sótartalmú, mélvszublitorális— bathyalis, medencebelseji tengeri

területek.

b) Normális sótartalmú, sekély szublitorális, partközeli tengeri területek.

c) Enyhén csökkent vagy enyhén ingadozó sótartalmú, sekély szublitorális,

partközeli tengeri területek.

d) Ersen ingadozó sótartalmú, sekély szublitorális, partközeli tengeri

területek.

e

)

Ersen kiédesed, lagunáris, partközeli tengeri területek.

f) Édesvízi vagy közel édesvízi tengerpart közeli területek.

Néhány speciális kifejldés nem illeszthet be ezek közé. A gánti és a Duda-
ron hasonló rétegtani helyzetben észlelt laguna-kifejldés faunája nem ersen
kiédesed lagúna, hanem inkább a b—d kifejldések keveredését mutatja, fel-

teheten szezonális ingadozások hatására. Ennek a lagúnának paleoökológiai

képére a normális sótartalomhoz közeli idszakok dominanciája jellemz.

A kiédesedési periódusokban itt érdekes a Cytheridella genus egy új fajának

jelentkezése. Mivel édesvízi faunaelemek nem találhatók, fel kell tételeznünk,

hogy a genusnak ez a kezdeti, csökkentsósvízi megjelenése a ma édesvízi

(Purper, 1976.) genus tengeri eredetére utal. A másik érdekes jelenség a lagú-

nában az Echinocythereis genus domináns megjelenése. Az Ecliinocythereis

genus e faja — mint írtuk — az enyhén csökkent vagy enyhén ingadozó sótar-

talmú, sekély szublitorális, partközeli kifejldési típushoz alkalmazkodott a

hazai eocénben. Lagunaris alakjánál a vázdíszítés redukciója még tovább halad,

így a faj kétféle közeli környezettípus elkülönítésére is alkalmas.

Nagyobb nehézséget okoz az oligocéneleji faunák értékelése, melyek nagy
trképesség alakjai a mélység és sótartalom tekintetében egyaránt széles

határok között élhettek. Helyenként nincs vagy rendkívül szegényes a forami-

nifera fauna. A fauna alapos átgondolása mégis leginkább egy zavart hidro-
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kémiai jelleg (helyenként és idszakosan növekv és csökken sótartalmú,

esetleg sótartalmilag rétegzett) euxin típusú, többé-kevésbé zárt medence vagy
medencék bels részére enged következtetni.

3. Az asszociációk segítségével jól kijelölhet a vizsgált területrész földtani

fejldése a paleogénben, az egykori tenger mozgásai. Elkülöníthetk a medence
bels részei a peremi részektl (az elbbieken a rétegsorban a medencebelseji

együttesek dominálnak hosszú szakaszokon).
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Paleoecological evaluation of Ostracoda assemblages

in the Hungárián Paleogene faunae

Dr. M. Monostori

The Paleogene sedimentary rocks of Hungary are extremely rich in ostracods. Be-
cause of the presence of other better-applicable faunal elements the stratigraphic applic-
ability of Ostracoda has proved rather restricted. All the more successfully could they
be used fór paleoen\’ironmental-paleoecological interpretations.

Ostracoda'’s ecological indices

Ostracoda are rendered good indices of paleoenvironments by their being represented
by both forms of high ecological tolerance and ones very sensitive to finest changes in
the environment (the presence of forms of different rangé of tolerance helps the student
to trace the change from one environment to another). Small size, abundant occurrence
and wide geographic distribution enable scientists to carry out comparative statistic

studies.

Because of the eondensed poptüations and their seletcive preservation, the most suit-

able method, population studies, cannot be applied. To start the examination at the level
of species is difficult, fór the Paleogene species are extinct, so that the ecological data
of now-living forms cannot be applied to them at the specific level. Most of the Paleogene
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genera, however, is still living today, and thus the wider ecological data concerning the
genera are directly applicable to the fossd matériái.

It is pertinent to earry out the analysis by studving assemblages rather than isolated

genera. Such an examination can be reliably performed only by mathematical statistical

methods. Based on numbers of individuals recovered from a standard quantity of rock
matériái the percentage of the genera in the fauna is to be determined. Naturally, the
Virtual environmental pattem will be defined by the predominant forms, the accessory
ones may be admixed secondarily or close to the tolerability limit. This is why the know-
ledge of the quantitative conditions is important.

The number of species in one sample in the Paleogene faunae of Hungary does nt
exceed the figure of 20, hence genera below 5% in terms of individuals may be regarded
as accessory (at the generic level this holds even more true). Based on coinciding maxima
of percentage occurrence curves the interconnected assemblages could be identified

without a need fór using sophisticated mathematical techniques. The ecological index
role of the assemblages is defined by the modem ecological literature concerning the

genera in these assemblages, the published paleoecological records of fossd faunae and
the lithological characteristics of the sample being anaíyzed, all combined.

The individual assemblages seldom occur in a pure form: because of the short life rangé
of Ostracoda individuals even periodical environmental fluctuations may be reflected,

bút the same result is provoked by the afore-mentioned condensation as well. To take
int consideration the predominant element and to outline trends is crucial.

That somé species may deviate from the known ecological character of a genus should
alsó be reckoned with. A proper quantity of analvses will lead to an ecological study on
the level of species and the geologically important environmental characteristics of the

extinct species can be determined. Thus the individual species of even such genera may
be of paleoecological value which are poor environmental indices on the generic level.

Hungárián Paleogene assemblages:

Eocéné

1. They predominate in basin centre, deeper sublittoral areas of normál salinity:

Krithe, Cnestocythere, Schizocythere, Trachylebris, Pterygocythere. In the Upper Eocéné
a deep sublittoral to bathyal Cytherella — Krithe — Cardobairdia — Agrenocythere —
Agrilloecia — Abissocypris assemblage can be observed.

2. Shallow sublittoral subbasins of normál salinity are dominated by Quadracythere,

Hermanites , Bradleya, Cytlieretta. In the light of latest results the generic classification

of the Bradleya form should be revised (Bensox, 1972).

3. Shallow sublittoral basin portions with a slightly varying or slightly reduced salinity

of water show the predominance of Monsmirabilia, Clithrocytheridea, Échinocytheris and
Pokornyella. The ecological pattern of this species of the genus Echinocythereis is nt the

usual one, as indicated arnong other things by the different degrees of reduction of their

sculpture.

4. Shallow sublittoral subbasins of heavily varying salinity show the predominance

of the following forms: Cytheromorpha, ,,Cytheridea” ,
Novocypris. The ,,Cytheridea”

species shows a ligament typical of the genus, bút its phenotypical tubercles are charac-

teristic of Hemicyprideis.
Assemblages characterizing the freshwaters and the stable brackish-water basins are

lacking.

Oligocene

Deep sublittoral to bathyal internál subbasins with waters of normál salinity show
the predominance of Cytherella, Krithe, Henryhowella and Costa. Agrenocythere and Cardo-

bairdia are added to these in the lower part of the Oligocene. In contrast with the usual

ecological characteristics of the genus Costa the species occurring here has adapted itself

to the deeper-water basin-centre conditions.

2. Predominant forms in the shallow sublittoral basin portions of normál salinity are:

Cytheretta, Leguminocythereis, Quadracythere.

3. Shallow sublittoral subbasin of slightly varying or slightly reduced salinity show
the predominance of Cytheridea, Cyamocytheridea.

4. Predominant in the shallow sublittoral facies of a heavily freshwater-bound régimé

are: Hemicyprideis, Miocyprideis.
5. Freshwater or extremely desalinated basin parts are predominated by Candona,

Moenocypris and Cypridopsmae genera.
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Conclusions

The variation of the assemblages suggests an alternation of rapidly subsiding and then
again emerging basin bottoms with a dissected shoreline and frequent salinity fluctuations
in the shaüow-water tracts to have evolved after the Mid-Eocene transgression. The
Upper Eocéné is characterized by additional subsidence, particularly so in N to N"VV
directions. Landlocked basins can be shown to have evolved in early Oligocene time, a
process followed by reestablishment of oceanic communication and the formádon of a
large deep sublittoral to bathyal basin. In the marginal zone lagoonal facies can be
observed in the upper part of the Lovver Oligocene (Kiscellian). During the Laté Oligo-
cene (Egerian) the shallow water area expanded in an overlapping way and the formádon
of lagoons with predominance of brackish-water elements became a universal process.
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Üjabb adatok az európai madárfauna
kialakulásához

Jánossy Dénes

A természettudományok különböz ágainak fejldési üteme sokszor ellent-

mondásosan eltér. Ezt tükrözi sok egyéb közt az a tény is, hogy míg a gerinces

állatok körébl a madarak osztályának jelenleg él képviseli nemcsak taxonó-

miaiig tekinthetk teljesen feltártnak, hanem ugyanakkor a modern evolúciós

elméletek legfontosabb modelljei közt szerepelnek (lásd pl. Mayr, 1967), addig

a mai madárvilág kialakulásáról slénytani alapon aránytalanul keveset tu-

dunk.
Ennek ellenére nagyszámú elmélet született Európa madárfaunájának kiala-

kulásával kapcsolatban. Ezek legtöbbje teljesen spekulatív alapon áll és a mai
elterjedési viszonyoknak a múltba vetítésével igyekszik a probléma megoldásá-
hoz közelebb jutni. Jelents szerep jut ezekben az elgondolásokban az ún.

„refúgium-elméleteknek”. Ezeket a ,,refúgiumokat”, ahová egyes fajok a glaci-

álisok idején délre húzódtak volna vissza, általában Európa délkeleti vagy dél-

nyugati részeibe, esetleg Dél-Azsiába helyezik. Még maga a Kárpát-medence
is szerepel az irodalomban, mint refúgium (sok egyéb közt lásd: Salomonsen,
1930; Moreau, 1954; de Lattin, 1967; Voous, 1962 stb.).

Az elmúlt két évtizedben a Kárpát-medencében, illetve annak közvetlen kör-

nyékén napvilágra került pliocén és pleisztocén (st nagyrészt a holocén) ma-
dár-maradványokat (részben Lambrecht Kálmán feldolgozatlan hagyatéká-
ból) revideáltam és feldolgoztam, valamint ahol ez még lehetséges volt, finom-

rétegtanilag értékeltem (Jánossy, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980).

Ezen feldolgozás végeredményeibl szeretnék e helyen néhányat kiragadni,

melyek véleményem szerint els ízben közelítik meg ezt a problémát valóban
konkrét fosszilis, illetve szubfosszilis leletek alapján.

A vizsgálatok eredménye képpen világosan kirajzolódik, hogy kontinensünk
madárvilága a gazdag harmadidszaki trópusi-szubtrópusi fauna fokozatos

elszegényedése révén alakult ki. Területünkre a mai észak-ázsiai, illetve észak-

amerikai rokonsággal rendelkez alakok, melyeket ,,boreális” elemeknek neve-

zünk, fokozatosan nyomultak be, mint késbb látni fogjuk, nagyon egyedi

utakon és módokon.
A neogénben az els bevándorlási hullámot, az emlsökhöz hasonlóan, — mai

délkelet-ázsiai rokonságú formák megjelenése jelzi. Ilyenek pl. a ricsóka-félék

képviseli (Eurylaemidae) még a legfels miocénben, vagy egyes rigószerek
(Turdoididue) és tyúkalakúak közül a frankolinok fellépése a felspliocénben.

A legutóbbiak az eddigi leletek szerint Európa keletibb részein (Kelet-Ausztria,

Magyarország, Lengyelország) egészen a középspleisztocénig még fennmarad-
tak. Általában a tyúkfélék, mint kevéssé mozgékony (általában nem vonuló)

és a madárfaunában legtöbbször jelenlev alakok értékelhetk rendszertani-
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-rétegtani szempontból a leginkább. A legnagyobb meglepetést e csoport tag-

jainak revíziója során az jelentette, hogy az ún.
,
.európai típusú” és mindig

„északi elemekként” nyilvántartott fajd-félék már a felspliocéntl kezdve je-

len voltak kontinensünkön, mégpedig nemcsak a mérsékeltövi éghajlati zóná-
ban, hanem a szubmediterráneumban is (Villányi-hegység anyaga). Elsnek a
mai nyír- és siketfajd feltételezhet sei (Tetrao conjugens, Tetrao macropus),
késbb északabbra si hófajdok (Lagopus atavus) jelennek meg. Az utóbbiak-
kal kapcsolatban ki kell hangsúlyoznunk, hogy egyre több adattal rendelke-

zünk arra vonatkozólag, hogy az alsóbb pleisztocénben (a felspleisztocénben
nem !) teljes realitással kell számolnunk a mai mediterrán és boreális fajok

seinek együttes elfordulásával, ami sokszor paradoxonnak tnt a múltban.
Egyre világosabbá válik, hogy itt kihalt fajokról van szó, melyek ökológiai

jellege a mai utódokétól messzemenen eltér, annak ellenére, hogy sokszor
morfológiai eltérések alig mutathatók ki. A legalsó pleisztocénben a mai Kö-
zép-Lengyelország egykori területén (R^bielice, kb. 51° É szélesség) a hófajdok
és lemmingek egyértelmen megállapíthatóan együtt éltek nemcsak a fran-

kolinokkal, hanem a jelenleg kizárólag a mediterráneumban elforduló kígyók-

kal és egyéb hülkkel. Azt a tényt, hogy lemmingek és majmok (Macaca)
egy lelhelyen fordultak el egy kihalt tyúkféle nemzetség (Paleocryptonyx)

kíséretében a Pireneusok északi lábánál (Montoussé Nr. 5; kb. 43° É szélesség)

nem szükséges lígy értelmeznünk, hogy a lemminget egy akkoriban élt ragadozó
madár az egykori Pireneusok magashegyi zónájából hurcolta volna magával a

középhegységi fekvés lelhelyre, mint azt az elzetes jelentésben feltételezik

(Clot-Chaline et al., 1976).

Nemrégiben a szubmediterrán fekvés Villányi-hegység újonnan felfedezett

lelhelyén (Somssich-hegy 2, kb. 46° É szélesség) 10— 20 cm-es szintek szerinti

gyjtéssel, — és mindenkor az egykori lerakódás nem mindig vízszintes rétegeit

(30 db) is figyelembe véve, — igen gondos ásatást végeztünk. Itt az eddig 6 mé-
ter mélységet elér profil alsóbb rétegeinek egyikében a tömeges, középspleisz-

tocén szintet jelz rágcsáló fauna kíséretében (Mimomys-savini-fauna

)

majom-
leletet fedeztünk fel (Macaca) és 30 cm-el feljebb azonos rágcsáló-faunával

együtt egy lemminget is (Lemmus sp.). A profil, mely alul vörösagyaggal kezd-
dik és felül löszbe megy át, mindvégig azonos szintjelz rágcsálókat szolgálta-

tott, tehát azonos „biozónát” képvisel. Emellett az egész profilban, mindazok-
ban a szintekben, ahol a madár-kísér-fauna jelentsebb, a tyúkféléket csak-

nem kizárólag a nyírfajd képviseli. El kell tehát fogadnunk tényként, hogy az

„északi jelleg” nyírfajd és lemming együtt élt a „déli jelleg” majommal, st
az egyes rétegekben található gyakori leletek alapján a ma szigorúan kelet

mediterrán lábatlan gyíkkal, az Öphisaurtts-szal is.

Ez az eset is világosan mutatja, hogy az ilyen és hasonló kérdések megoldásá-

hoz csak a leggondosabb finomrétegtani tömeg-vizsgálatokkal juthatunk egy-

egy lépéssel közelebb.

Visszatérve a fajdfélékre megállapíthatjuk, hogy ezek leleteit az egyedülálló-

an tagolt hazai pleisztocén finomrétegtani sorozatunkba beillesztve, nemcsak
reális törzsfejldési vonalakat állapíthatunk meg, hanem ezek „vezérkövület”-

jellegét is.

Fentebb a csoport pliocén-pleisztocén határán elször megjelen si alakjait

már említettük. A középspleisztocén küszöbén aztán egész Európában, a

Pireneusoktól a mai Kelet-Ausztria és Észak-Magyarország egykori területéig

a császármadarak eddig ismert legrégibb maradványai váltak ismertté (Tetras-
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tes praebonasia). Az eddigi adatok amellett szólnak, hogy a hófajdok alpi és

boreális alakjai már a fiatalabb középspleisztocén idején elváltak egymástól
(Hunas leletei Németországban, Sütt 6. hazánkban). Végül a mérsékeltövi
Európában az utolsó interglaciális végét a siketfajdok abszolút dominanciája,
a würm kezdetét és végét a nyírfajdok elretörése, a würmön belüli különböz
szakaszokat pedig a két hófajd-faj egymáshoz való különböz mennyiségi ará-

nya jól jellemzi. A fajdfélék százalékos arányainak változásait az azonos réte-

gekben található rágcsálók dominancia-szakaszaival kombinálva sokkal fino-

mabban tudjuk tagolni az utolsó glaciálist, mint eddig.

Egyre több adat szól amellett, hogy a házityúk si alakjai a Kárpát-medence
déli részének alsópleisztocénjében széltében elterjedtek voltak. Ezek Európa
keleti részeinek (Orosz síkság, Kaukázus) fiatalabb pleisztocénjében tovább
követhetk egészen a holocénig. Ennek a háziszárnyasnak a dél-ázsiai eredeté-

vel tehát egyre kevésbé kell számolnunk.
Az egyes madárfajok közt mutatkozó rendkívül csekély csonttani különbsé-

gek miatt a tyúkalakúakon kívül kevés csoportnál tudunk világos evolúciós

vonalakat megállapítani. Az ilyen jelleg leletek száma is ennek ellenére állan-

dóan gyarapszik. így a kacsafélék sorában egy bukó nagyszámú csontleletét ta-

láltam, mely Mergus connectens néven került leírásra, tekintettel arra, hogy a
mai ikerfajok, a kissé délibb elterjedés nagy bukó (Mergus merganser) és az

északabbra is fészkel közép bukó (Mergus serrator) csonttani bélyegeit egye-

síti magában. Egy Strix intermedia néven leírt bagolyfaj is beható csonttani

elemzés alapján a mai délibb elterjedés macskabagoly (Strix aluco) és az
arkto-alpin (pontosabban Európában: kárpáti) elemként felfogható uráli ba-

goly (Strix uralensis) közös sének tnik. A legtöbb fejldési vonal a madarak-
nál is, akárcsak más fosszilis alakoknál, az evolúció bonyolult, szövevényes
folyamatai és a párhuzamosságok miatt nehezen követhet.
Végül vegyük szemügyre az eddig ismertté vált fosszilis leletek tükrében a

refúgium-elméletek realitását. Az eddig rendelkezésünkre álló leletek alapján
világos, hogy a különböz rendszertani egységek képviseli e tekintetben mesz-
szemenen egyedi evolúciós vonalakat mutatnak, — minden általánosítás

téves eredményre vezethet ! Némely ma tipikusan mediterrán csoportok, mint
pl. a szirti foglyok (Alectoris spp.) leleteit a mérsékeltövi Európában utoljára a
miocénbl ismerjük és mindmáig semmilyen adattal nem rendelkezünk arra

vonatkozólag, hogy ezek azóta ,,déli refúgiumokból” visszatértek volna északibb
területekre. Görögország alsóbb pleisztocénjébl ered leletek emellett tanúsít-

ják, hogy a mai elterjedési területükön éppen úgy alá voltak vetve az evolúció

változásainak, mint északibb rokonaik. Más alakok, melyeket az irodalomban
mint „trópusi bevándorlókat” tartanak nyilván, mint a búbos banka, gyúr-
gyalag, vagy a szalakóta kihalt eldei (Üpupa -, Merops- és Coracias-fajok),

harmadidszaki reliktumként kontinensünk mérsékeltövi területein az eddigi

leletek szerint kitartottak egészen a középspleisztocén kezdetét jelz lehlésig.

Ettl kezdve eltnnek errl a területrl és a következ interglaciálisokban való

visszatérésükrl mindeddig nem tudunk, csak a holocénben jelennek meg újból,

mint átalakult fajok. Figyelemre méltó, hogy az említett villányi-hegységi

szubmediterrán fekvés alsópleisztocén anyagban sok egyéb közt több kizárólag
a mai taigákra jellemz faj rokonait sikerült felfedezni, mint pl. a karvaly-
bagolyét, a gatyás kuvikét, vagy északi rigófajokét. Jelenlegi ismereteink
szerint ezek utódai nem tértek vissza a jelzett déli területekre. Az évrl évre
változó eljegesedési elméleteket figyelmen kívül hagyva, annyit mindenesetre
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megállapíthatunk komplex faunisztikai-szedimentpetrográfiai, esetleg paleo-

botanikai alapon, hogy a pleisztocénben számos hideghullám váltakozott a me-
legebb éghajlati szakaszokkal, mindenképpen több, mint amennyit a klasszikus

alpi eljegesedési elmélet alapján feltételeztek. A különböz madárfajok fészkel-
területeinek ilyen gyakori változása már magában is valószíntlen (persze itt a
vonuló és nem vonuló fajok kialakulásának problémája is felvetdik, amirl
ma még alig tudunk valamit). A bevezetésben említett refúgium elméletek
mindenesetre hallgatólagosan többnyire csak egyetlen, esetlegesen két glaciális

behatásával számolnak és a madárfajokat olyan hosszúéletnek tartják, hogy
a pleisztocén nagyobbik részét változatlan formában átélték volna. Mint azon-
ban a fentiek során láttuk, a madarak evolúciója nem lassúbb az emlsökénél,
legfeljebb rejtettebb amazokénál.

Ezzel a rövidre fogott áttekintéssel, mellyel a madarak evolúciójának néhány
kis részletét szerettem volna bemutatni, csak azt óhajtottam illusztrálni, hogy
ennek az állatcsoportnak a legújabb földtörténeti szakaszokban való változásait

mennyire körültekint, elmélyed és sokoldalú vizsgálatok segítségével tudjuk
egyedül követni.
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New data in the origine of the European avifauna

D. Jánossy

During the revision of the Plioeene and Pleistocene (partially alsó the Holocene) ornitho-

fauna of the Carpathian Basin and its adjacent territories I have had the possibility to revise

the hypotheses about the origine ofthis eláss ofvertebratestoo (Jánossy 1976, 1977, 1978,

1979, 1980). In the synthesis of this series. I gave besides the critieal revision of the whole
probíem, that of the „refugia hypotheses” as well as that of the climatical significance

of the bird remains of the Older Pleistocene too. To avoid unnecessary repetitions I refer

to these discussions. In addition I give in this paper new data concerning the mentioned
climatical significance of fossil avifaunas. During new excavations carried out in the

Middle Pleistocene sediments of the locality Somssich-hegy 2. (Villány-Hills, Southern
Hungary cca 46° Nortli. Latitüde )in the last years, we separated 30 layers — each
20—30 cm-s in tlieir thickness— up to 6 m-s deepness. Aceompaniing the rich Mimotnys-
sapim-fatma we detected in the lowest levels among others, remains of an ape (Macaca
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sp.) together with a lemming (Lemmus sp.). In the whole profile, — beginning on the
bottom with a red clay and going in the top int a typical loess, — we found among
birds continuallv the bones of an extinct Black grouse (Lyrurus partium). Thus, we have
to accept by these new data newlv the fact that in the Middle Pleistocene or older geo-
logical ages the relatives of today mediterranean and boreal elements were living toge-

ther. We do nt have to interpret such remains, — in the case of exact excavations, —
as a ,,mixture” or as a carriing of boreal elements of the higher mountains int the lower
levels e.g. by birds of prev. We have to count in such cases with the evolution of the
ecological demands of animals morphologicallv at present nt to separate from each
another.

10 Földtani Közlöny
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Adatok a Duna pleisztocén kori eróziójához

Dél-Buda területén

Dr. Boda Jen

Összefoglalás: A Csepel sziget, valamint Ócsa község felspleisztocén kavicsos

homok dunaüledékébl olyan jó megtartású egerien, badenien, sarmatien és pannonién
korú smaradványok kerültek el, amelyek fajra is meghatározhatók voltak. Á vizsgálat

eredményének tanulsága: még durva üledékkel is messzire szállítódhat az smaradvány
kimosás után és szerencsés esetben sérülést, koptatást alig szenved. Eredeti származási
helyük Budapest területén a Duna hajdani eróziós tevékenységére, valamint az smarad-
ványok által jelzett korok üledékeinek elterjedésére ad felvilágosítást.

A fváros Csepel-szigeti déli határa közelében, a budapesti utcatérképen

Kavicsos-tó néven szerepl kavicsbányából Dzsida László bányamérnök,
valamint Konrád Gyula geológus smaradványokat gyjtöttek, amelyeket
nekem adtak át.

Ócsa község kavicsbányájából Besenyi Ferenc gimnáziumi tanulótól is

kaptam smaradványokat.
Mindnyájuknak köszönettel tartozom.

A csepeli kavicsbánya (ismertebb nevén sóderbánya) régóta mvelt, ma már
nagyrészt felhagyott. A gödröket talajvíz tölti meg. Mélységük meghaladja
az 5 m-t is. Az smaradványok vízalatti kotrásból, tehát mélyebb, viszonylag

idsebb rétegekbl kerültek el. A kavics nagysága változó, 1 cm-nél nagyobb
átlagmérettel. Az irodalmi adatok alapján felspleisztocén, würm korú, ún.

II./b terasz.

A begyjtött smaradvány nem sok ugyan a példányszámot tekintve, de
annál változatosabb összetétel és részben igen jó megtartású kevert fauna,

amely egerien, badenien, szarmata, pannoniai és pleisztocén korú faunaeleme-
ket tartalmaz.

A mellékelt táblázatban kor és lelhely szerinti csoportosításban soroljuk fel

a meghatározott smaradványokat.
Az anyag onnan származhatott, ahol jelenleg már idsebb vagy legalább

azonos korú üledékek vannak a felszínen.

Kétségtelen, hogy a faunaelemek által jelzett korok üledékei a dél-budai

oldalról kerülhettek lelhelyükre.

Az egerien emelet üledékei a kelenvölgyi Hunyadi út felett, a Pacsirta hegyen
vannak feltárva. Ez a hegy a hajdani Dunaártér pereme, amelyen a Hunyadi út
is húzódik. Tehát a lepusztult képzdmények még innen keletre, a Duna felé is

megvoltak jelenleg ismeretlen távolságra.

A badenien emelet üledéke, a lajtamészk, Lóczy Lajos híradása szerint a
jelenlegi Dunamederben is megvan felsmediterránnak említve, mégpedig
Budafokon a Varga Jen tér tájékán. A faunaelemek nagyobb része nem mész-
kbl, hanem homokos-agyagos üledékbl származó héjas példány. Valószín-

10*



456 Földtani Közlöny 112. kötet, 4. füzet

Faunaelem Csepel csa

Eocén
Nummulües sp. X X

Egerien

Babylonia ebumoides umbilicotiformti (TELEGDI ROTH) X
Tympanolonus margaritaceus (BROOC.) X X
Pirenella plirata (BRUG.) X X
Athicta sp. ? ind. X
Pitar gigas schafferi Kauts. X

Badenien
Orbicella reussiana (Ecw. et H.) X
Jfatica miMepunctata Lám. X
katica josephinia olla SERR. X X
Natica helicina BRONN X
Turritella bicarinata BICHW. X X
Turritella turris badensis SACC. X X
Turritella benoisti COSSM. et PEYR. X X
Latirus crassus SlSM. X
Sássá vindobonensis ilAT. X
Fossa schönni HOERN. et AUING. X
Cerithium crenatum BROCC. X
AnciUa glandiformis LÁM. X
VoluXa ficulina haueri HORN*. X

Conus fuscocingulatus BRONX X
Clavatula interrupta sophiae HOERN. et AüINO. X
Clavatula cf. doderleini (M. HÖRN.) X
Murea: cf. rudis BORS. X
Arca túron iensis DüJ. X
Arca diluvii Lám. X
Arca sp. ind. X X

Olycimeris pilosus (L.) X X

Olycimeris obtusatus (Partsch) X

Flabellipederi leythajanus (PARTSCH) X X
Pederi aduncus EICHW. X X
Cardita jouanneti Bast. X
Cardita cf. haidingeri (M. HÖRN.) X
Oslrea sp. iiid. X X

Anomia ephippium L. X X

Aloidis carinata (DüJ.) X

Cardium edule L. X
Denlalium cf. badense PARTSCH X
Balanus sp. X
Szarmata

Pirenella picta (Defr. X X

Pirenella mitralis (Bast.) X

Pirenella disjuncta (Sow.) X

Pirenella hartbergensis (fíTLB.) X

Cerithium rubiginosum EICHW. X
Potamides lignitárum (EICHW.) X X

Dorsanum duplicatum (SOW.) X
Irue gregárius (PARTSCH) X X

Cardium vindobonens PARTSCH X

Pannóniái
Melanopsis martiniana FÉR. X

Melanopsis cf. fossilis boneUi SlSM. X

Melanopsis cí. sinzowi LÖR. X X

Fagot ia cf. acicularis FÉR. X
Viviparus cf. lóczy HALL. X

Yiviparus sp. ind.

Congeria ungulaeaprae MÜNST. umbo (balatoni kecskeköröm) X X

Dreissena auricularis FfCHS X

Limnocardium sp. ind. div. X

Unió cf. rusani BRUS. X

Pleisztocén

Theodoxus danubialis C. PFR. X

Lithoglyphus naticoides (FÉR.) X

Pomalias rivulare (Eichw.)

Helicidae sp. ind.

Sphaerium corneum L.

Pisidium amnicum MOLL.
Üledékes kzetdarabok
Eeerien

Homokk Tympatonus margaritaceus lenyomatokkal X

Alsómiocén
Faopál

Badenien
mészk, lithothainniumos Borelis melo-Ydl, Oxystele orientalis-sál (lajtamészk) X

Szarmata
mészk, cerithinmos Pirenella pida-val f

Dorsanum duplicatum-mai X

mészk, miliolinás, spirolinás
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Faunaelem Csepel csa

Pannóniái
lignifcdarabok X

Pleisztocén

mészk, édesvízi X
mésztufa X
mészmárga sok Panorbis-sál X
kilúgozott emlscsonttöredékek X

lég az „Illés utcai” faunával azonos. E kifejldés fekvje a pesti oldalon nincs

meg a felszínközeiben. Tehát csak a budai oldal lepusztulásából származhatnak.
A szarmata mészk és faunaelemek eredeztetése nem jelent különösebb

nehézséget, hiszen pl. ugyancsak Budafoknál (közelebbrl a borospincék tájé-

kán) e mészkrétegek alkotják a meredek Dunapartot a mederbe is benyúlva,
mint a Tétényi plató legkeletibb része. De megtalálhatók a pesti oldalon is je-

lenleg a felszínen. Kétségtelen, hogy a nagykiterjedés mészkplatót a fiata-

labb üledékek védték meg a lepusztulástól és ezek estek elbb áldozatul az

eróziónak. A héjas példányok homokból, agyagból származhatnak.
Az erodált képzdmények pannoniai üledékek voltak, amelyekbl az sma-

radványok bemosódtak a dunaüledékbe. Jelenlegi roncsai legközelebb Buda-
tétény vasútállomásnál vannak feltárva a partfalban, ahonnan ÉNy felé húzód-
va Diósdig követhetk vékony kavicsszórványokkal takarva. A pesti oldalon
pedig a pleisztocén—holocén vékony üledéktakaró alatt ezek alkotják a fekvt.
A lelhely és korszerinti csoportosítást az alábbi táblázat adja.

Fajszám

Csepel Ócsa

Eocén 1 1

Egerien 4 3

Badenien 28 17
Szarmata 5 7
Pannoniai 4 8
Pleisztocén—holocén 6

Ebbl az látszik, hogy 1. A csepeli sóderbányában a badenien, tehát a fauna
legidsebb elemei vannak túlsúlyban. A mind fiatalabb elemek száma fokoza-

tosan fogy. 2. Az ócsai sóderbányában is a badenien elemek vannak ugyan
nagyobb mennyiségben, de jóval kisebb fajszámban és a fiatalabb fajok száma
nagyobb, mint Csepelen. Ez a statisztika arra utal, hogy utóbbi lelhely környé-
kének hajdani térszínén a fiatalabb üledékek voltak a felszínen, faunájuk az el-
zvel szemben viszonylagosan feldúsult.

Mint látjuk, a sóderbányák smaradványanyagának származási helye teljes

bizonysággal megállapítható. A Duna, illetve a Dunaágak folyásiránya — egy-

behangzóan az eddigi feltevésekkel — ÉNy—DK irányú volt.

Az smaradványok szállítási távolsága Dél-Buda— Csepel— Ócsa irányába
3—18 km lelehetett. Legnagyobb részük — figyelembe véve nagyságukat,
súlyukat csak görgetéssel kerülhetett a leülepedés helyére.

A csepeli kavicsbánya szállítási távolsága 3 km-re becsülhet. E rövid távol-

ságú szállítással az smaradványok erteljes sérülésének hiánya még elfogad-

ható volna.



458 Földtani Közlöny 112. kötet, 4. füzet

Az Ócsárol származó anyag szemmel láthatólag kopottabb, nagyság szerint
jobban szelektált, kisebb darabokból áll, fajban és példányszámban is szegé-
nyesebb. Ez a nagyobb szállítási távolsággal kielégíten megmagyarázható.
Ocsa jóval messzebb, 16— 18 km-re van.

Ilyen nagy távolságra való szállítás durva üledékben már annál nehezebben
érthet. Elképzelhet volna az is, hogy a szállítás lassúbb vízfolyásban történ-
hetett és így viszonylag kíméletesebb szállítás, görgetés volt. Az innen elkerült
lignitdarabok a Mátra- és Biikkalji lignitelfordulások analógiájára azt a fel-

tevést engedik meg, hogy Budapest környékén is lehettek lignittelepek, de a
pleisztocénben a pannoniai rétegsor legfiatalabb részével együtt az erózió

lepusztította ket.
A vizsgálat eredményének egyik nagy földtani tanulsága: még durva üledék-

kel is aránylag messzire szállítódhat az smaradvány és szerencsés esetben olyan
kisfokú sérülést szenved, hogy biztosan meghatározható. Megfordítva a meg-
állapítást: az smaradványok látszólagos autochton helyzete nem mindig biz-

tos. A másik tanulság: a pannoniai, badenien és egerien emelet üledékei a plei-

sztocénben sokkal közelebb eshettek a Dunához, mint jelenleg. Harmadik
megállapításunk: ebben az idben a Duna a Tétényi platón is erodált.

E rövid tanulmányban ismertetett anyag közelrl sem teljes, részletesebb

gyjtések minden bizonnyal még szolgálnának újdonságokkal. Nem kevésbé
volna érdektelen — mind slénytani, mind földtani szempontból — a többi

sóderbánya anyagvizsgálata tovább dél felé.

Beitrag zr Frage dér pleistozánen Donau-Erosion

im Raum Süd-Buda (Süd-Ofen)

Dr. J. Boda

Zusammenfassung: Aus den oberpleistozánen Geröllen und Sanden, die durch die

Donau auf dér Csepel-Insel und bei dér Ortschaft Ócsa abgelagert worden waren, kamen
solche gut erhaltene Fossilien vöm Egerien-, Badenien-, Sarmatien und Pannonien-
Alter zum Vorschein, die sogar artenmássig bestimmt werden konnten. Von den Ergeb-
nissen kann folgende Lehre gezogen werden: selbst in grobkörnigen Sedimenten kann
ein Fossd nach Auswaschen weit weg transportiert werden und in glücklichem Fali erleidet

es dabei kaum eine Besehádigung, Abrollung. Die Stelle dér ursprünglichen Abstammung
dér Fossilien gibt über die Verbreitung dér Sedimente dér durch die Fossilien belegten

geologischen Zeitspannen sowie über die ehemalige Erosionstátigkeit dér Donau Aus-
kunft.
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Jubileumi közgylés

1982. március 12-én Miskolcon került
megünneplésre az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület alapítá-

sának 90. évfordulója. Az ünnepi ülésen
társulatunk elnöke Dank Viktor az alábbi
szavakkal köszöntötte a jubiláló egyesü-
letet:

Tisztelt Ünnepi Gylés !

Engedjék meg, hogy a Magyarhoni Föld-
tani Társulat tagsága, választmánya, el-

nöksége és a magam nevében régi barát-
sággal és szeretettel üdvözöljem az Orszá-
gos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület valamennyi tagját egyesületük
alapításának 90. évfordulóján.

Testvéregyesületünk alapítása kiváló
jelzje volt annak a hatalmas mozgalom-
nak, változásnak, mely a múlt század
közepén indult el a természet titkainak,

kincseinek kifürkészésére, felderítésére. Ma
is példamutató módon, akkori eldeink
világviszonylatban is úttörk voltak, hi-

szen az 1848-ban alapított Magyarhoni
Földtani Társulat után 1866-ban az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület jött létre, majd
1891-ben két tudományos társulat is: a
Bolyai János Matematikai Társulat és az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat után meg-
alakult a bányászattal és az ércek kohó-
sításával foglalkozó szakemberek önkéntes
tudományos társulása is az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület.

Mindmáig szoros együttmködésben a
mi Társulatunkkal is ntte ki magát a mai
8500 ft számláló komplex egyesületté,
melybl a bányászlétszám kereken 4500 ta-

got tesz ki.

Ez az egyesület —- korát messze meg-
elzve — alakulásakor is már és nevébl
is kitnen rendszerszer komplex célo-
kat tzött maga elé és valósította meg azo-
kat nagy sikerrel. Tömörítette azokat a
szakembereket, akik nemcsak az ércek
kibányászásával, de kohósításával a fém-
kinyeréssel, öntéssel és ötvözéssel foglal-

koztak. A szén pedig a kohászatnak elen-
gedhetetlen alapfeltétele volt a koksszal
együtt. Es valóban azokban a körzetekben
alakultak ki szerte a világon a nehézipari
központok, ahol a szén és ércbányák egymás
közelében vannak. Mai szóhasználattal
élve, már akkor ismeretes volt, hogy az
effektivitás egyik feltétele a multidiszcipli-
náris tudományos bázison nyugvó kuta-
tások komplex analízise nyomán a nyi-
tandó bányák optimális allokációja.

Tisztelettel és elismeréssel üdvözöljük
azt a jubiláló egyesületet, mely megala-
kulása óta a bányászati és kohászati tudo-
mányos, mszaki és gazdasági fejldést
egységesen fogja össze és segíti el. Cél-
tudatosan úgy irányítva munkáját, hogy
a bányász és a kohász minden területen
szorosan együttmködjön a szakágak, az
egész ország hasznára.

Engedjék meg, hogy a most szóban
elmondott jókívánságokat a mi most 134
éves egyesületünk díszoklevelének és jubi-

leumi emlékérmének átnyúj tásával nyo-
matékosabban is megismételjem és kí-

vánjak további eredményes munkájához
valamennyi egyesületi tagnak sok sikert,

jó egészséget és

Jó szerencsét

!

A Török Földtani Társulat (TFT) 36. közgylése

A Török Földtani Társulat 1982. febr.
22—26. között tartotta 36. közgylését
Ankarában, amelyen a MFT képviselje-
ként e sorok írója vett részt.

Az 1946-ban alapított egyesület a leg-

idsebb a török földtudományi társaságok
közül. Tagjainak száma 2000—2500 körül
mozog. Két — mi úgy mondanánk téma-
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tikus — szakosztálya van: geokémiai és
palinológiai. A tagok többsége terepi mun-
kákban érdekelt, az ezzel kapcsolatos alap-
tudományok (rétegtan, slénytan, tekto-
nika) éves áttekintését az éves kongresz-
szusok végzik. Ugyancsak a kongresszu-
sok foglalkoznak a különböz ásványi
nyersanyagok kutatásának geológiai vo-
natkozásával.
A TFT mellett, azzal párhuzamosan

még 4 földtudományi egyesület mködik.
Ezek a— Geológus Mérnökök Kamarája— Török Kolaj Geológusok Egyesülete— Geomorfológusok Egyesülete— Geofizikusok Egyesülete.
(A geológus mérnök fogalma Törökország-
ban más mint nálunk. Néhány éve már
csak mérnök képzés van, így tehát a tá-

gabb értelemben kell értelmezni mint a
mérnökgeológiai tevékenységet folytató
szakemberek gyülekezetét).

Ezekben az egyesületekben önálló élet

folyik, önálló vezetség irányításával. Mi-
vel a TFT tagjai párhuzamosan általában
a szakmai profiljuknak megfelel másik
egyesületnek is tagjai, a szkebb szak-
területeket átfogó szakosztályok munká-
jára így nincs is nagyon szükség.

Egyenlre területi szervezetek sem m-
ködnek a TFT-n belül. Vezetségválasztást
évente rendeznek a közgylés alkalmával.
Ez mindig egy hetes, 50—100 eladással
(1982-ben kb. 70 eladás volt). 1982-re
megválasztott új elnök: Dr. Cemal Gön-
CÖTJGLT7.

Az elttünk álló nemzetközi feladatok
szempontjából fontos tárgyalások ered-
ményeit az alábbi jegyzkönyv rögzíti:

JEGYZKÖNYV

a Magyarhoni Földtani Társulat (továb-

biakban MFT) és a Török Geológiai Tár-
sulat (a továbbiakban TGT) képviselinek
1982. február 22—26. között Ankarában
folytatott megbeszéléseirl.

1. A két társulat képviseli — Dr. Ali

Uygxjíí, a TGT elnöke és Dr. Bérczi
István, az MFT ftitkára a Török Geo-
lógiai Társulat 36. Közgylésén találkoz-

tak.

2. A képviselk kölcsönösen tájékoztatták
egymást társulatuk tudományos szerve-

zetérl és tevékenységérl, majd átte-

kintették a két társulat között koráb-
ban kialakult kapcsolat formáját.

3. Dr. Bérczi István részletesen ismertette

a közgylés résztvevi és vezet török

geológus szakemberek eltt a Magyar-
országon tartandó nemzetközi földtani
(geológiai) tárgyú kongresszusokat:— INHIGEÖ ’82, 1982. augusztus

16—22 .— NEOGÉN Világkongresszus, 1985.

4.

A két társulat közötti szakmai és egyéb
területeken kialakítható együttmködés
megersítéseképpen a MFT képviselje
átnyújtotta a társulat 125. éves fenn-
állására készített jubileumi emlékpla-
kettjét a TGT képviselinek, ezzel egy-
idejleg a TGT emlékérmet és zászlót
adományozott a MFT-nek.

•5. A képviselk az együttmködés alábbi
formáiban egyeztek meg:
5.1. Kiadvány csere

magyar részrl:
az MFT Földtani Közlönye, Acta
Geologica

török részrl:
a TGT közlönye
az Isztambuli Egyetem Földtu-
dományi Kiadványa
Fekete-tengeri Mszaki Egyetem
Földtudományi Kiadványa
Hacettepe Egyetem (Ankara)
Földtudományi Kiadványa.

5.2. Kölcsönös tájékoztatás a saját or-

szágban rendezett fbb szakmai ren-

dezvényekrl és ezek körlevelének
megjelentetése a kiadványokban;

5.3. Egymás tagjainak kölcsönös támo-
gatása szakmai-tudományos kap-
csolatok teremtése érdekében.

6. A magyar fél ezúton hivatalosan és ün-
nepélyesen felkéri a török partnert, hogy
aktívan mködjön közre az 1985. szep-

temberében rendezend Neogén Világ-

kongresszus szervezésében. Az együtt-
mködés vonatkozik egyrészt a tudo-
mányos szekciók programjának össze-

állítására (sztratigráfia, paleogeográfia,
geodinamika, vulkanizmus, ásványi
nyersanyagok), valamint a tervezett

Transzeurópai kirándulás török partnert
érint területén szükséges szervezési fel-

adatok ellátására, az MFT és a MÁFI,
mint a kongresszus szervezéséért felels

társulat és intézet együttesen fogják
fenti közremködésre írásban is felkérni

a török megfeleliket.
7. Dr. Ali Uygt’n készséges közvetítése

révén Dr. Bérczi István az alábbi szak-

emberekkel találkozott:
Sitki Sancar, MTA Intézet vezérigaz-

gatója
Okán Özdemir, TPAO fejlesztési igaz-

gatója, (Török Petroleum Társaság)
Prof. Suat Erk, Ankarai Egyetem,

Földtani Tanszék vezetje
Prof. Melih Tokay, Közép-Keleti M-

szaki Egyetem, Ankara
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Prof. Ihsan Ketin, Mszaki Egyetem,
Isztambul

Dr. Cemal Göncüoglu, MTA Intézet
8 . Az MFT képviselje szinte köszönetét

fejezi ki a TGT képviselinek és munka-
társainak személye és rajta keresztül a
magyar geológus szakemberek irányá-
ban tanúsított együttmködési kész-
ségükért.

Ankara, 1982. február 26.

Dr. István Bérczi Dr. Ali Uygun

Dr. Urbancsek János: Magyarország
mélyfúrású kútjainak katasztere X. kötet.
OVH Vízgazdálkodási Intézet Budapest
1981. 798 p + 110 t

A magyar hidrogeológiai irodalom len-

dületes fejldésében nagy eredmény Ur-
bancsek János lexikális mve X. köteté-
nek megjelenése. A mélyfúrási kutakról
kiadott hatalmas adatgyjtemény akkor is

nagy jelentség tudományos eredmény
lenne, ha megmaradna pusztán statisz-

tikai mnek. A szerkeszt azonban geoló-
gus és a kezei közt lev anyagból az ország
földtani viszonyaira, fleg a pliocén és a
negyedidszak sztratigrafiájára és fejldés-
történetére vonatkozóan a fúrási adatok-
ból következtetheten képet kíván adni.
A sorozat 1962-ben indult és 1975-ben

érkezett el a VI. kötetig, amely az 1972

—

1974-ben létesített kutak adatait foglalta

össze. Az 1977-ben megjelent VII. kötet-
tel kezddnek a földtani összefoglalások.

E kötetben a Kárpát-medence fejldés-
története és vízföldtani jelentsége c. feje-

zet után a szerz 223 oldalon tárgyalja a
Pannóniái-medence mélységi víztározóit, s

e közben az ország tájairól áttekint föld-

tani leírást ad. A pannóniai üledékeket
közel 50 oldalon, a negyedidszakiakat
80 oldalon tárgyalja. Ez a kötet adja közre
az 1956 óta, de különösen 1968 után a víz-

kutató fúrásokban végrehajtott karotázs
mérések szelvényeit. E geofizikai észle-

lések felhasználásával 200 földtani szelvény
készült, ezeket a kötet mellékletei tartal-

mazzák. Dr. Sümeghy József tanulmányai
után ezek a szelvények adnak elször ké-
pet az ország földtani tájainak negyed-
idszaki rétegviszonyairól.

Az 1978-ban megjelent VIII. kötet az
újabb kutak adatainak közlése mellett
hatalmas rétegsor gyjteményt és egy sor
igen szemléletesen szerkesztett földtani
tömbszelvényt közöl az Alföld területérl.
Ezenkívül 163 összefoglaló táblázatot a

vízföldtani adatokról. Mind több gáz-
elemes és vízminség adat kerül közlésre, a
kötet elején pedig egy igen fontos tanul-

mány található az Alföld negyedkori üle-

dékeiben uralkodó nyomásviszonyokról.
A IX. kötet 1980-ban jelent meg, s ez

már jelzi a szerkesztnek az összefoglaló,

befejezési szándékát olyan értelemben,
hogy a sorozat alapvetése teljes legyen és a
folytatásnak ne kelljen visszatekint ada-
tokkal, vagy hiányokkal bajlódnia. A kötet
az els két induló kötetbe adathiányosság
miatt fel nem vett kutak adatait közli. A
mellékletek között új anyagként szerepel

a Dunántúl adatainak 115 összefoglaló táb-
lázata, 39 rétegsor gyjteménye és 10 föld-

tani tömbszelvénye.
A X. kötet jubileumi kötet, nemcsak

sorszámánál fogva, hanem mert az adat-
gyjt és feldolgozást végz Vízföldtani
Szolgálat 25 éves mködését jelzi és az
országban folyó artézi kút fúrási tevé-

kenységnek másfélszáz évet meghaladó ko-
rát. Az eddigi tevékenység összefoglalását

szolgálja a kötet els része, amely bet-
rendbe rendezett táblázatokban adja az
egyes községekre vonatkozó adatoknak a
tíz kötetben elfoglalt helyét. A szokványos
adattári rész az 1878—80 között létesített

kutak adatait tartalmazza. Ebben a kötet-

ben teszik közzé 210 oldalon a kutak víz-

kémiai adatait, a mellékletekben pedig a
különböz földtani képzdményekre tele-

pített kutak térképét, a felszín alatti vizek
gáztartalmáról szerkesztett térképet, vala-

mint egy sor áttekint vízföldtani szel-

vényt és 1 1 0 vízföldtani tömbszelvényt.
A tíz kötet a magyar vízföldtani fúrási

munkálatoknak lexikona. Nagyszeren
szerkesztett, tartalmas adatgyjtemény,
gondos értékelés és tudományos össze-

foglalás. A szerkeszt szempontjából egy
élet — segíttársait is figyelembe véve,
több élet — munkájának eredménye. A
számbavételt jelzi dr. Dobos iRMÁnak a
mélységi vízföldtani adatok gyjtésének,
nyilvántartásának és feldolgozásának tör-

ténetérl írt tanulmánya a kötetben, és

egy mveldéstörténeti szempontból is

nagyszer fénykép gyjtemény a magyar
vízföldtani kutatás nagyjairól és a mvészi
kivitel legrégebbi artézi kutakról.

A szerkeszt Urbancsek János neve
mellett e szép jubileumi kötet megjele-
nése alkalmából méltó felsorolni munka-
társai nevét: Dr. Móntjs Lorándné, dr.
Paál Árpádné, Somlai Ferenc, Zsolnay
Lajosné geológusok és Lakatos Sándor
geofizikus.

Rónai András
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A Magyarhoni Földtani Társulat 1982. január— március havi ülés-,

szakán elhangzott eladásai

Január 4. Az Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Szántó Ferenc
Viczián István: Agyagásványok me-

denceperemi neogén pélites képzdmé-
nyekben

Résztvevk száma: 13 f

Január 4. slénytan-Rétegtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Kecskeméti Tibor
Vörös Attila: A bakonyi pliensbachi

Brachiopoda fauna rétegtani értékelése

Báldiné Beke Mária—Horváth Má-
ria—Kecskeméti Tibor: Beszámoló a
XVII. Európai Mikropaleontológiai Kol-
lokviumról

Vita: Monostori M., Kecskeméti T.,

Knauer J.,

Résztvevk száma: 15 f

Január 7. Programegyeztet megbeszélés az

Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesülettel

Résztvevk száma: 4 f

Január 11. Ásványtan-Geokémiai Szakosz-
tály eladóülése

Elnök: Kiss János
Dudich Endre: Az IAGC II. alkalma -

zott geokémiai szimpozion (Irkutszk, 1981.
IX.) és néhány tanulsága
Gadó Pál: Beszámoló a Nemzetközi

Krisztallográfiai Unió Kongresszusának
ásványtani vonatkozásairól

Vita: Jantsky B., Kiss J., Kliburszkyné
Vogl M., Andó J., Dudich E„ Dódony I.,

Gadó P.
Résztvevk száma: 23 f

Január 11. Gazdaságföldtani Szakosztály
kerekasztal megbeszélése

Elnök: Hahn György
Mészáros István: A földvédelem id-

szer kérdései (A földvédelem és az ásvány-
vagyon-gazdálkodás kapcsolata)

Vita: Kovács E„ Géger Gy., Farkas F.,

^agy J.-né., Tóth I., Kocsis Gy., Tompa
L., Csidgyák T., Szöllsi B.

Résztvevk száma: 36 f
Január 12. Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály Elkészít Bizottsági meg-
beszélése

Napirend: Az április 19-i „Épít- és
építanyagipari nyersanyagok mérnök-
geológiája” c. egésznapos ankét szervezési
kérdései

Résztvevk száma: 6 f

Január 12. A Vili. Mediterrán Neogén
Kongresszus Magyar Rendez Bizottságának
ülése

Résztvevk száma: 42 f

Január 14. Programegyeztet megbeszélés a
Magyar Geofizikusok Egyesületével

Résztvevk száma: 3 f

Január 18. Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: 1. Tudománytörténeti Nap

programja, 2. 1982. I. félévi munkaterv
összeállítása

Résztvevk száma: 11 f

Január 20. Nemzetközi Kapcsolatok Bi-
zottság ülése

Elnök: Hámor Géza
Napirend: 1982. évi külföldi utazások
Résztvevk száma: 6 f

Január 21. Titkári Értekezlet

Elnök: Bérczi István
Napirend: A tematikus szakosztályok

és területi szervezetek 1982. évi munka-
tervének egyeztetése

Résztvevk száma: 14 f

Január 25. Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály vezetségi ülése

Elnök: Juhász József
Napirend: 1. Az április 19-i „Az épít- és

építanyagipari nyersanyagok mérnök-
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geológiája” c. ankét programjának jóvá-
hagyása, 2. Egyebek

Résztvevk száma: 12 f

Január 25. Mémökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály eladóülése az IAEG Ma-
gyar Nemzeti Bizottságával közös rendezés-

ben
Elnök: Juhász József
Kertész Pál: Beszámoló az IAEG 1981.

szeptemberi isztambuli szimpóziumáról
Vitális György

—

Puskásné Hgyes
Irén: A magyarországi triász dolomitok
építésföldtani és építéstechnológiai sajá-

tosságai
Gálos Miklós

—

Kertész Pál

—

Kürti
István

—

Marék István: Magyarországi
karbonátos kzetek mszaki tulajdonságai

Résztvevk száma: 23 f

Január 26. Szénkzettani Munkabizottság
eladóülése

Elnök: Varga Imréné
Bella Lászlóné—Varga Imréné: Szé-

nülés és karbonizáció
Résztvevk száma: 11 f

Február 1. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Nagy Béla: Gyöngyösoroszi ércesedést

kísér agyagásványok
Vita: Varjú Gy., Kókav J., Földvári M.
Résztvevk száma: 10 f

Február 1. slénytan-Rétegtani Szakosztály

eladóülése
Elnök: Kecskeméti Tibor
Juhász Miklós: A Dunántúli-közép-
hegység alsó- és középskréta üledékei-

nek polynosztratigráfiája
Detre Csaba: Beszámoló a brünni

„Evolution and Environment” Kongresz-
szusról (1981. VIII. 17—22.)

Vita: Császár G., Detre Cs., Nagy I. Z.,

Kecskeméti T., Juhász M.
Résztvevk száma: 11 f

Február 3. Tudománytörténeti Szakosztály

,,Földtani Tudománytörténeti Napja”

Elnök: Bogsch László
Bogsch László: Megnyitó
Allodiatoris Irma—Bogsch László:

Hantken Miksa jelentsége a magyar bá-
nyászat, földtan és slénytan fejlesztésé-

ben
Dudich Endre—Csiky Gábor

—

Póka
Teréz: Magyarország els természettudo-
mányos szakegyesülete (a Magyarhoni
Földtani Társulat) és els természettudo-
mányi kutatóintézete (a Magyar Királyi

Földtani Intézet)
Csiky Gábor: Eötvös Loránd torziós

ingájának jelentsége és Böckh Hugó sze-

repe
Dobos Irma: A rétegvízfeltárás hatása a

Kárpátokon belüli nagy medencék föld-

tani fejldéstörténetének szemléletére
Póka Teréz: A XIX. századi földtani iskola

hatása a polgári fejldésre (Szabó József
iskola)

Vargáné Majzik Aranka: A Magyar
Állami Földtani Intézet szerepe, hatása a
természettudományok hazai fejldésében

Kovács János: A Kárpát-medencei
bauxit felfedezése és termelésének meg-
indítása

Résztvevk száma: 41 f

Február 8. Programegyeztet megbeszélés a
Geodéziai és Kartográfiai Egyesülettel

Résztvevk száma: 3 f

Február 8. Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Hahn György
Bárdossy György: A magyar bauxit

elterjedésének törvényszerségei és a to-

vábbkutatás lehetségei
Vita: Szepesi K., Klespitz J., Knauer J.,

Károly Gy., Mindszenty A., Szabadvárv
L., Kopek G., Mészáros J., Hahn Gy.

Résztvevk száma: 42 f

Február 8. Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály munkahelyi látogatása a
Földmér és Talajvizsgáló Vállalat új labo-

ratóriumában, a Budapesti Területi Szer-

vezettel közös rendezésben
Résztvevk száma: 32 f

Február 9. INHIGEO ’82 Szimpózium
Szervez Bizottságának ülése

Elnök: Alföldi László
Napirend: 1. A második körlevél meg-

beszélése, 2. További teendk és a munka
megosztása

Résztvevk száma: 8 f

Február 10. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Krössy László
Dudich Endre: Mohasznyeg és kenu-

geológia (kanadai útibeszámoló)
KÁzmér Miklós

—

Kovács Sándor

—

Péró Csaba: A Keleti Kárpátok szerkezete
(KBGA-kirándulásról beszámoló)
Márton Péter

—

Mártonné Szalay
Emke: Magnetosztratigráfiai vizsgálatok
Magyarországon

Résztvevk száma: 39 f

Február 18. Általános Földtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Dudich Endre
Napirend: Az sszel rendezend ,,Gya-
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korlati szerkezetföldtani módszertani to-

vábbképz” tanfolyam tematikájának vég-
legesítése

Résztvevk száma: 11 f

Február 23. slénytan-Rétegtani Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Napirend: 1. Beszámoló az elmúlt félév

munkájáról, 2. Következ félévi terv meg-
vitatása, 3. Egyebek

Résztvevk száma: 6 f

Február 26. Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály vezetségi ülése

Elnök: Kiss János
Napirend: 1. Ásványgyjtk tagsága,

2. 1982. évi rendezvények és munkaterv
összeállítása, 3. Egyebek

Résztvevk száma: 11 f

Március 1. Agyagásványtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Varjú Gyula
Csillag János

—

Radovits László: Az
istenmezejei bentonit-kutatás új ered-
ményei

Vita: Kókay J., Juhász Z., Szepesi K.,
Földvári M.

Résztvevk száma :19 f

Március 1. slénytan-Rétegtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Kecskeméti Tibor
Márton Péter: A magnetosztratigráfiai

módszer (alapok és alkalmazás)
Detre Csaba: Az evolúció dinamikus

modellje
Vita: Kecskeméti T., Nagymarosy A.
Résztvevk száma: 16 f

Március 3. Általános Földtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Dudich Endre és Mindszenty
Andrea

Pataki Attila: Karsztmorfológiai meg-
figyelések a nyirádi és az iharkúti bauxit-
elfordulás területén
Márton Péter—Mártonné Szalay

Emke : A magyarországi paleomágneses
irányok tektonikai értékelése

Leél-ssy Szabolcs: A Grossglockner-
tl a Mont-Blanc-ig (Alpesi élménybeszá-
moló)

Vita: Erdélyi M., Mészáros J., Zámbó
L., Mindszenty A., Pataky A., Lantos M.,
Mártonné Szalay E.

Résztvevk száma: 41 f

Március 4. Elnökségi ülés

Elnök: Hámor Géza
Napirend: 1. Közgylés elkészítése, 2.

Az 1982. évi nagyrendezvények, 3. Neogén

Világkongresszus, 4. Együttmködési meg-
beszélések az OMBKE-vel, az MGE-vel és a
GKE-vel, 5. Ifjúsági Díjbizottság jelentése,
6. Nemzetközi kapcsolataink, 7. A Földtani
Közlöny terjedelmének bvítése, 8. Egye-
bek

Résztvevk száma: 16 f

Március 8. Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály eladóülése a Magyar Hid-
rológiai Társaság Vízkémiai és Víztechno-
lógiai Szakosztályával közös szervezésben

Elnök: Sellyéi Gyula
Horváth Zsolt

—

Barsi Lajos: A váci
Chinoin-telep és városi szeméttelep talaj -

és talajvíz-szennyezdés vizsgálata
Vita: Gerencsér P., Nagy J., Ember K.,

Ács E.
Résztvevk száma: 59 f

Március 12. Földtani Közlöny Szerkeszt
Bizottságának ülése

Elnök: Konda József
Résztvevk száma: 7 f

Március 15. Tudománytörténeti Szakosztály
vezetségi ülése

Elnök: Bogsch László
Napirend: 1. Földtani Tudománytörté-

neti Nap értékelése, 2. A Szakosztály to-

vábbi programjának megbeszélése
Résztvevk száma: 12 f

Március 15. Tudománytörténeti Szakosztály
eladóülése

Elnök: Bogsch László
Dudich Endre: A magyarországi flis

kutatásának tudománytörténeti tanulsága
Alliquander Ödön: Emlékezés Böhm

Ferencre születésének 100. évfordulóján
Cslky Gábor: Egy elfelejtett mineraló-

gus (Jónás József életmve)
Résztvevk száma: 28 f

Március 16. Ásványgyjtk Klubja eladó
ülése

Elnök: Kun Béla
Várhegyi Gyz: Magyarország ásvá-

nyai a pásztázó-elektronmikroszkóp alatt

Résztvevk száma: 17 f

Március 17. Társulat 1982. évi közgylése
Elnök: Dank Viktor
Program: 1. Dank Viktor:* Elnöki

megnyitó
2. Grasselly Gyula: A magyar földtan

kapcsolata nemzetközi világszervezetével

3. Jantsky Béla: Megemlékezés Len-
gyel Endre tiszteleti tagról*

* A füzet elején található.
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4. Rónai András: Megemlékezés Láng
Sándor professzorról

5. Az elnök az együtt töltött dolgos
évek emlékére átadja a Társulat Emlékgy-
rjét dr. Forbáth LÁszLÓNÉnak, mindenki
„Máriájának”, nyugállományba vonulása
alkalmából

6. Az 1982-ben a földtani kutatásban
végzett eddigi eredményes munkájukért
„Ifjúsági Díjban” részesültek: Fényes
József, Konrád Gyula, Polgári Márta és

Szabó Csaba.
7. Bérczi István: Ftitkári beszámoló*

Március 22. Gazdaságföldtani Szakosztály
eladóülése

Elnök: Hahn György
Somos László: Az USA ésjaz NSZK

ásványvagyon-értékelési módszerei
Vita: Bárdossy Gy„ Mészáros M„ Mor-

vái G„ Ság L„ Hahn Gv„ Gál I„ Pogánv
L„ Szili Gy.

Résztvevk száma: 24 f

Március 23. Ásványgyjtk Klubjának ve-

zetségi ülése

Résztvevk száma: 6 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének 1982.

január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Január 11. Emlékülés Prinz Gyula születé-

sének 100. évfordulója alkalmából a Magyar
Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya, az

MTA Földrajzi Bizottsága, az MFT Al-

földi Szervezete, az MTA Szegedi Bizottságá-

nak Földtudományi Szakbizottsága és a Jó-

zsef Attila Tudományegyetem közös szer-

vezésében
Elnök: Pécsi Márton
Jakucs László: Megnyitó
Somogyi Sándor: Prinz Gyula a kiváló

földrajzi utazó és természeti geográfus
Krajkó Gyula: Prinz Gyula gazdasági

földrajzi munkásságának eredményei
Szederkényi Tibor: Prinz Gyula és a

magyar földtan
Fehér József: Prinz professzor a tanít-

vány szemével
Résztvevk száma: 76 f

Január 12. Eladóülés a Magyar Hidroló-

giai Társaság Szegedi Területi Szervezetével

közös rendezésben

Elnök: Vágás István
Andó Mihály: A felszíni vizek recens

eróziója

Vita: Szépfalusi J„ Kiss I„ Andó M„
Vágás I.

Résztvevk száma: 22 f

Február 11. Klubdélután
Elnök: Grasselly Gyula
Bérczi István: A Sziklás hegységtl a

Csendes-óceánig
Résztvevk száma: 24 f

Március 11. Eladóülés
Elnök: Grasselly Gyula
Hetényi Magdolna—Pápay László: A

bitumen, mint a szervesanyag evolúciójá-

nak közti terméke
Kedves Miklós

—

Szederkényi Tibor—
Szónoky Miklós: séletnyomok a magyar-
országi metamorfitokban

Mucsi Mihály

—

Révész István—Szó-
noky Miklós: Kzettani vizsgálatok pan-
nóniai üledékeken

Vita: Horváth K„ Tanács J„ Molnár B„
Grasselly Gy„ Szónoky M„ Mezsi J„
Valcz Gy., Szederkényi T.

Résztvevk száma: 39 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének

1982. január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Január 27. Eladóülés
Elnök: Végh Sándorné
Bállá Zoltán

—

Dutko Antónia: A
Pannon-medence kéregszerkezetének értel-

mezési alapproblémája: Volt-e kéreg-kivé-
konyodás ?

Vita: Mucsi B„ Embey Isztin A„ Mé-
száros J„ Horváth F„ Bállá Z„ Dutkó A.,
Horváth E„ Lelkesnó Felvári Gv„ Szeder-

kényi T., Pogácsás Gy., Pozsgai K„ Végh
S.-né

Résztvevk száma: 44 f

Február 24. Eladóülés a Mérnökgeológia—
Környezetföldtani Szakosztállyal közös ren-

dezésben
Elnök: Zelenka Tibor
Gálos Miklós—Joó Tibor: Földtani kör-
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nyezet értékelése a Nagymarosi Vízlépcs
építéselkészít munkáihoz
Török Endre: A Nagymarosi Duna-

szakasz hordalék és üledék jellemzi
Vita: Zelenka T., Gálos M., Joó T., Szabó

Z., Kertész P.
Résztvevk száma: 25 f

Március 24. Eladóülés
Elnök: Végh Sándorné

Fáy Miklósné: Gerecse-eltéri dolomit-
törmelékes összletek szöveti típusai

Tóth Almos: Nagyegyháza típusú dolo-
mit-konglomerátum összlet a pilisi k-
szénmedencék területén

Csongrádi Jen: Finnországi vetített-

képes élménybeszámoló
Vita: Végh S.-né, Jaskó S., Tóth Á., K-

rössy L., Klespitz J., Fáy M.-né
Résztvevk száma: 20 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének 1982.

január— március havi ülésszakán elhangzott eldásai

Január 26. Klubdélután a Mecseki Szénbá-
nyák Liász Klubjával és az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület Me-
csekalji Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Kovács Endre
Érdi-Krausz Gábor: Radioaktív hul-

ladékok feldolgozásának és elhelyezésének
tapasztalatai Franciaországban

Vita: Kassai M., Pólai Gy., Hónig Gy.,
Mikolai I., Kovács E., Tiderenczl I., Por-
dán S., Benedek S., Harsányi S.

Résztvevk száma: 92 f

Február 16. Klubdélután a Mecseki Szén-
bányák Liász Klubjával közös rendezésben

Elnök: Bóna József
Komlóssy György: Mexikói útibeszá-

moló
Résztvevk száma: 22 f

Február 22—24. Fúrásmszaki továbbképz
tanfolyam Harkányban a Fúrástechnikai és

Kutatásrendszertani Csoport és a Mecseki
Ércbányászati Vállalat közös szervezésében

Elnökök: Várhegyi Pál és Kovács Ist-

ván
Február 22:

Várhegyi Pál: Megnyitó
Érdi-Krausz Gábor: Modern gazdaság-

szervezési tapasztalatok
Szakály Áron: Haböblítéses fúrási kí-

sérletek 1981. évi tapasztalatai
Falusi István: KGST fúróberendezések

fejlesztési koncepciói
Lauer János: Nagymélység érckutató

fúrások gyakorlati kivitelezése

Streicher Ferenc : Kutatófúrásokhoz
kidolgozott hidrogeológiai vizsgálati mód-
szer és eszköz
Február 23:

Musitz László: Fúrásgazdasági kérdé-
sek
Tóth Béla: Vízkiemel aknák fúrási

tapasztalatai
Dura Károly: A sziráki fúrás kivitele-

zésének mszaki története

Streicher Ferenc: Magnéziumos iszap
üzemi vizsgálatának eredményei

Hárs Ferenc: Dörzshegesztéses techno-
lógia alkalmazása fúrási eszközök elál-
lítására

Sinóros Szabó Lóránt: Új korszer esz-
közök és berendezések a fúrási technoló-
giában
Február 24:

Lauer János: Vízadó szintek felbvíté-
sével kialakított manyagcsöves — kavi-
csolt kutak kivitelezése és vizsgálata
Büda Ern: Kitörés-elhárítási kérdések
sz Árpád: Mechanikus öblítfolyadék-

tisztító rendszerek
Kiss László: Speciális mentszerszámok
Várhegyi Pál: Zárszó
Résztvevk száma: 36 f

Március 16. Eladóülés a Mecseki Szénbá-
nyák Liász Klubjával és az OMBKE Me-
cseki Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Radó Aladár
Kiss József

—

Szirtes Béla: Bányatele-

pítés lehetségeinek vizsgálata a Máza
Dél-Váralja [déli feketekszén-elfordulásra
vonatkozóan

Vita: Kálmán E., Szilágyi A., Szirtes B.,

Radó A., Pólai Gy., Kiss J., Hónig Gy.,
Szarvas Z., Vedrdi A.

Résztvevk száma: 61 f

Március 23. Eladóülés
Elnök: Barabás Andor
Majoros György: A Dxmántúli-közép-

hegység és a Dél-Dunántúl permjének
összehasonlítása

Vita: Pordán S., Bérezi I., Majoros Gy.,

Barabás A.
Résztvevk száma: 40 f

Március 24. Eladóülés a Magyar Hidroló-

giai Társaság Baranya m. Területi Szerve-

zetével és az OMBKE Mecseki Csoportjával

közös szervezésben

Elnök: Varga Dezs
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Lorberer Árpád: A harkányi véd-
idom lehatárolás problémái
Bensn Tibornó: Harkány település-

rendezési terve
Dobos Irma: 160 éve született Zsig-

mondy Vilmos
Vita: Koch L., Lorberer Á., Vass B.,

Nagy E., Wéber B.
Résztvevk száma: 50 f

Március 30. Eladóülés a Magyar Hidroló-
giai Társaság Baranya m. Területi Szerveze-

tével közös rendezésben
Elnök: Németh Gusztáv
Kassai Miklós: A Mecsek hegységi

1 : 50 000 méretarányú földtani környezet-
potenciál térképsorozat bemutatása

Kaszás Ferenc: Talajvízszint-süllyesz-

tés lehetségei Pécs belvárosában
Vita: Szabó L., Tóth I.-né, Németh G.,

Kovács E., Kassai M., Kaszás F.

Résztvevk száma: 19 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének
1982. január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Január 28. Évnyitó klubnap
Elnök: Egerer Frigyes
Napirend: Az 1982. évi munkaterv is-

mertetése
Bérczi István: A Sziklás hegységtl a

Csendes-óceánig
Résztvevk száma: 25 f

Február 25. Vezetségi ülés

Elnök: Juhász András
Napirend: 1. Az 1982. „Borsodi M-

szaki és Közgazdasági Hetek” program-
jának megbeszélése, 2. Az 1982. I. félévi

munkaterv rögzítése, 3. Aktuális problé-
mák

Résztvevk száma: 3 f

Február 25. Eladóülés
Elnök: Juhász András
Hajduné Molnár Katalin: Üledékes

rétegsorok korrelációs lehetségei kvarc-
szemcsék bels szerkezeti sajátosságai alap-
ján

Mátyás Ern: Savanyú vulkáni üveg-
bázisú nyersanyagok és elfordulások a
Tokaji-hegység területén

Vita: Lénárt L„ Juhász A., Goda L.,

Puzder T.
Résztvevk száma: 24 f

Március 25. Eladóülés
Elnök: Némedi Varga Zoltán és Goda

Lajos
Szokolai György: A számítástechnika

alkalmazásának eddigi eredménye és to-

vábbi célkitzések a Mátraaljai Szénbá-
nyák földtani feladatainak megoldásában

Huszár József: A Mátraaljai Szénbá-
nyák lignit-földtani adatbankjának rend-

szer modellje
Vita: Szatmári A., Szokolai Gy., Goda

L., B. Szabó L., Cseresik F., Ladányi G.-né,

Huszár J.

Résztvevk száma: 23 f

A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szerveze-

tének 1982. január— március havi ülésszakán elhangzott eladásai

Január 26. Eladóülés
Elnök: Knauer József
Tóth Kálmán

—

Szantner Ferenc

—

Gellai Mária: Megemlékezés Tóthnó Ge-
cse Éváról (felolvasta: Mindszenty Andrea)
VÉGH SÁNDORNÉ GELLAI MÁRIA

Markó Béla: Kami és nóri Megalodontidák
Kincsesbányáról

Dudich Endre

—

Mindszenty Andrea:
Nagyharsányhégyi és erdélyi bauxitminták
összehasonlító litológiai és geokémiai vizs-

gálata (A KBGA XII. bukaresti kongresz-
szuson elhangzott eladás)

Vörös Zoltán: Bolygónk a jég alatt

Szabó Zoltán: A mangán geológiája és
geokémiája c. monográfia rövid ismertetése
Szantner Ferenc

—

Knauer József

—

Mindszenty Andrea: Az „Iharkút-né-
metbányai területen végzett felderít
bauxitkutatásról” készült jelentés ismer-
tetése

Vita: Kakas K„ Tóth P., Farkas L„
Vörös Z., Károly Gy., R. Szabó I. Mind-
szenty A., Tóth Á., Posgay K., Gellai M.,
Mészáros I., MátéfiT., Knauer J., Szabó Z.

Résztvevk száma: 60 f
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Február 25. Eladóülés
Elnök: Knauer József
Kovács Ferenc—Lantos Miklós—Mé-

száros József: Gravitációs maradékano-
mália térképek felhasználása a földtani

kutatásban
Báldiné Beke Mária: A dunántúli

eocén nannoplankton és biosztratigráfiája

Báldiné Beke Mária—Kecskeméti
Tibor: Eltér életter mikrofossziliák (nan-
noplankton és nagy-Foraminifera) értéke-
lési eredményei

Gellai Mária—Tóth Kálmán: Muni-

eriák a Sümeg-Gyepükaján környéki sze-
nonból (Ajkai Formáció)

Gellai Mária—Knauer József: Új
fácies az É-bakonyi albai mészk réteg-
sorban
Mészáros József: A szerkezetföldtani vizs-

gálatok szerepe a bakonyi távlati mangán-
érckutatásban

Vita: Knauer J., Mészáros I., Lantos
M., B. Beke M., K. Tüske M., Kecskeméti
T., Tóth K., K. Bodrogi I., Gellai M.,
Szabó Z.

Résztvevk száma: 27 f

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója

Mszaki szerkeszt: Sándor István
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